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TITEL 1.

DE ARGUMENTATIE IN EEN NOTENDOP

Voorwerp van de vordering
1.

De vordering ingesteld door de Klimaatzaak vzw en meer dan 8.421 mede-eisers, berust op
twee middelen: de schending door de verweersters van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en de inbreuk op de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en de artikelen 6 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
De aansprakelijkheidsvordering die is gebaseerd op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, is gestoeld op een verkeerd optreden. Dit middel is een strikt
nationaalrechtelijk middel: het klassieke stelsel van de buitencontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van de overheid wordt ingeroepen.
De Belgische Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse
Gewest, verweersters in deze, zijn tekortgekomen in de verplichting van zorgvuldigheid en
voorzichtigheid die op hun rust. Bij de uitrol van hun klimaatbeleid hebben ze zich niet
gedragen zoals ze zich normaal gesproken zouden hebben moeten gedragen als een
zorgvuldige en voorzichtige overheid. Hun nalatigheid draagt bij aan de klimaatopwarming en
de versnelde evolutie naar een gevaarlijke opwarming. Deze nalatigheid schaadt de wetmatige
belangen van de concluanten. Aangezien de verweersters technisch en economisch gezien in
staat zijn om op een passende wijze hun deel te doen en aangezien het bovendien redelijk is
om dat te doen, vragen de concluanten aan uw rechtbank om met het oog hierop injuncties te
formuleren.
Door hun nalatigheid schenden de verweersters bovendien ook het recht op het leven en het
recht op respect voor het privé- en gezinsleven van de verzoeksters, zoals die beschermd zijn
door het EVRM en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Aangezien de
verweersters de plicht hebben deze grondrechten te waarborgen, vragen de concluanten uw
rechtbank om ook op grond daarvan injuncties te formuleren.
De gevraagde injuncties zijn reducties van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2025,
2030 en 2050.

2.

De concluanten zetten hun stelling uiteen in verschillende stappen, die handelen over de
feiten (Deel Feiten), de ontvankelijkheid van de zaak (Deel Ontvankelijkheid), de ontwikkelde
middelen (Deel Ten Gronde) en de gevorderde injuncties (Deel Injuncties). Waarna het
beschikkende gedeelte afsluit.
Relevante feiten

3.

Het deel over de feiten die relevant zijn voor deze zaak, bestaat uit twee luiken. Het eerste
heeft betrekking op de klimaatopwarming (Titel 1. De klimaatopwarming), het tweede op de
verbintenissen en tekortkomingen van België (Titel 2. De verbintenissen en tekortkomingen
van België) inzake klimaat.
De uiteenzetting van de feiten is lang, maar de informatie die erin wordt verstrekt, is van
cruciaal belang. De informatie is cruciaal voor het vaststellen van de ontvankelijkheid van de
ingestelde vordering zowel in hoofde van de vzw als in hoofde van de mede-eisers; cruciaal
voor de bewijsvoering over de inbreuk op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, voor het vaststellen van de foutieve onachtzaamheid van de verweersters, de
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veroorzaakte schade en het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade; cruciaal voor de
bewijsvoering over de inbreuk op de grondrechten; en, tot slot, cruciaal voor de motivering
van de gevorderde injuncties.

De klimaatopwarming
4.

Een uiteenzetting over het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – oprichting en
structuur, werkwijzen, rapporten en het taalgebruik – vormt de inleiding op de titel over de
klimaatopwarming. Zij is van essentieel belang als bewijs voor het gros van de verder
ingeroepen gegevens.

5.

Op de presentatie van het IPCC volgt de informatie die doorslaggevend is voor een goed inzicht
in de klimaatopwarming: het broeikaseffect, de rol van de broeikasgassen (BKG), de toename
van de BKG-concentratie in de atmosfeer als gevolg van antropogene BKG-emissies, de
kenmerken van de verschillende BKG’s en in het bijzonder die van koolstofdioxide (CO2); de
daaruit voortvloeiende wereldwijde klimaatopwarming tot nu toe en de traagheid waarmee
het klimaatsysteem reageert op de toename van de BKG-concentratie in de atmosfeer; het
waarom van een snel en doortastend ingrijpen. Wij zitten nu op een wereldwijde opwarming
van 1°C en wij gaan, bij onveranderde BKG-emissies, naar een wereldwijde opwarming met 4°C
in 2100.
Drie gegevens verdienen hier aandacht:
- De levensduur van de CO2 in de atmosfeer: CO2 is het enige BKG dat gedurende eeuwen,
deels zelfs gedurende millennia in de atmosfeer aanwezig blijft. Door die bijzondere
eigenschap nemen de concentraties van dit BKG in atmosfeer alsmaar toe en warmt de
wereld op.
- Het zo goed als lineaire verband tussen de stijgingen van de CO2-concentraties in de
atmosfeer en de opwarming. Op basis van dat verband kan men budgetten vastleggen.
- De BKG-emissies veroorzaken kruipende en latente schade: de schade volgt op
voortschrijdende wijze, maand na maand, jaar na jaar, de al even voortschrijdende
toename van de BKG-concentratie in de atmosfeer en vertoont een vertraging van een
veertigtal jaar op de emissies die aan de basis ervan liggen; de huidige opwarming met 1°C
is het gevolg van de BKG-emissies in de periode van 1750 tot 1980.

6.

Het begrip “gevaarlijke antropogene klimaatopwarming” wordt eveneens onderzocht. Dit
begrip staat centraal in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
("UNFCCC"), dat op 9 mei 1992 in New York werd goedgekeurd: het Verdrag is er vooral op
gericht een dergelijke opwarming te voorkomen (artikel 2 van het UNFCCC). Dit is de
fundamentele uitdaging van de beleidslijnen in de strijd tegen klimaatopwarming.
De klimaatwetenschap en de daarop gebaseerde diplomatieke consensus wijzen al enkele
decennia op een klimaatopwarming die gevaarlijk is voor alle leven op de planeet bij een
opwarming met meer dan 2°C tegenover de niveaus van 1990. Sinds 2007 echter werd deze
drempel in vraag gesteld, waarna hij in het Akkoord van Parijs van 2015 werd bijgesteld tot
een opwarming met 1,5°C. Vandaag wordt dus aangenomen dat een wereldwijde
klimaatopwarming met 1,5°C de drempel vormt die niet mag worden overschreden om een
klimaatopwarming te voorkomen die gevaarlijk is voor het leven op de planeet.

7.

De gevolgen van een gevaarlijke wereldwijde klimaatopwarming zijn voor een groot deel
bekend. Zij werden onder andere bestudeerd aan de hand van verschillende scenario’s inzake
overschrijding van de grens van 2°C en 1,5°C tegen 2100 in een speciaal rapport dat het IPCC in
13

oktober 2018 publiceerde. De kernboodschap van dit rapport luidt als volgt: boven de 1,5°C
nemen alle gevaren die door de klimaatopwarming veroorzaakt worden, aanzienlijk toe. Wij
schetsen een overzicht van deze gevolgen op wereldwijd vlak en op Europees en Belgisch vlak.
Zij treffen alle geledingen van het dagelijkse leven en de gevolgen in andere regio’s en andere
landen hebben ook hier negatieve gevolgen. Door de traagheid van het klimaatsysteem zijn de
momenteel waargenomen gevolgen die van de BKG-emissies tot in 1980. De reeds tot stand
gekomen schade is echter veel ernstiger dan dit: tijdens de periode van 1980 tot nu zijn de
broeikasgasemissies sterk gestegen. Eén van de gevolgen van een opwarming van 1°C tot 2°C
verdient bijzondere aandacht: de toenemende kans dat de zogenaamde omslagpunten
(‘tipping points’) worden bereikt. Het triggeren van deze omslagpunten en de bijbehorende
interacties zullen op een oncontroleerbare en onomkeerbare wijze een invloed hebben op alle
leven op de planeet. België lijdt en zal in toenemende mate lijden onder de directe en
indirecte gevolgen van de klimaatopwarming.
Verbintenissen en tekortkomingen van België
8.

In de titel betreffende de verbintenissen en tekortkomingen van België worden drie niveaus
onderzocht: het internationale niveau, het Europese niveau en het nationale niveau.
Deze verbintenissen worden onderzocht in het licht van de twee ingeroepen middelen. De
concluanten herinneren eraan dat de eventuele inbreuk op de ene of andere norm van de
wettelijke internationale klimaatregeling of een verplichting naar Europees recht geen deel
uitmaakt van de ingeroepen middelen.

9.

Op het internationale niveau analyseren de concluanten de betrokkenheid van België bij het
internationale klimaatregime (UNFCCC van 1992, Protocol van Kyoto van 1997 met het
Amendement van Doha van 2012 en het Akkoord van Parijs van 2015) en bij de besluitvorming
en verklaringen van de partijen op de verschillende conferenties ("Conferentie van Partijen" of
"COP") waar het begrip gevaarlijke klimaatopwarming verduidelijkt werd. Wanneer heeft het
land zich waartoe verbonden? Wat zijn de gevolgen van de status als Bijlage I- en Bijlage II-land
bij het UNFCCC? Wat wisten de Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest
en het Waalse Gewest over de drempel van “gevaarlijke” klimaatopwarming en wanneer was
dat? Wat hebben wij als een kritiek gevaar erkend en wanneer? Uit de analyse blijkt ook dat de
verweersters het klimaatprobleem al tientallen jaren kennen en erkend hebben en zich ertoe
verbonden hebben om het te bestrijden door een leidende rol op zich te nemen. Het UNFCCC
creëert voor elk Bijlage I-land een individuele nationale verantwoordelijkheid om bij te dragen
aan de verwezenlijking van zijn uiteindelijke doel: het voorkomen van een gevaarlijke
antropogene klimaatopwarming.

10.

De analyse van het Europese niveau beperkt zich tot het klimaatbeleid van de Unie tijdens de
afgelopen twaalf jaar, met zijn doelstellingen inzake vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen voor 2020, 2030 en 2050.
Hieruit blijkt dat de Unie, die partij is bij het UNFCCC, in 2007 en 2011-2014 een besluit neemt
over de doelstellingen tegen respectievelijk 2020 en 2030, waarvan ze op het moment van de
besluitvorming zelf opmerkte dat deze onvoldoende waren om een gevaarlijke
klimaatopwarming te voorkomen, in de zin van een klimaatopwarming die de drempel van ...
2°C overschrijdt. Zoals eerder al gezegd is deze drempel van 2°C naar beneden herzien naar
een drempel van 1,5°C. De Europese doelstellingen zijn dus tweemaal ontoereikend.
België hangt achteraan het peloton van Lidstaten als wij kijken naar de vervulling van de
enkele dwingende verplichtingen die het land moet naleven op grond van de ingevoerde
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wetgeving die bedoeld is om deze tweemaal ontoereikende doelstellingen te realiseren.
Volgens de Europese instellingen blijft België in grote mate in gebreke Het contrast met de
andere Lidstaten is des te groter omdat veel van die landen niet alleen aan hun bindende
verplichtingen voldoen, maar veel beter doen.
De ondermaatse prestatie van België in de Europese context noopt zo tot de vaststelling dat
het land op klimaatvlak tekortschiet, dat het land niet voldoet aan zijn voorzichtigheidsplicht
die resulteert uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de grondrechten
van de concluanten schendt.
11.

Op het nationale niveau analyseren de concluanten vooral het Belgische binnenlandse
klimaatbeleid.
In alle landen moet het klimaatbeleid rekening houden met het transversale karakter van de
kwestie, die het overgrote deel van de traditionele bevoegdheidsdomeinen bestrijkt: van
industrie tot ruimtelijke ordening en internationale betrekkingen, tot mobiliteit, energie,
huisvesting, landbouw, onderwijs enz. In België moeten wij bovendien rekening houden met
de versnippering van die bevoegdheden over meerdere niveaus van de federale structuur. Om
de situatie te verduidelijken, schetsen de concluanten vooreerst een kort overzicht van de
spreiding van de bevoegdheden inzake klimaatgovernance tussen de federale staat en de
gefedereerde entiteiten. De Belgische klimaatgovernance is een verregaand versnipperende
bevoegdheid.
In tweede instantie onderzoeken de concluanten de intra-Belgische organisatie van de
klimaatgovernance.
Zij stellen vast dat er sinds 2011 in de politieke wereld en onder de sociaal-economische
actoren een brede consensus bestaat over de noodzaak om het in 2002 ingevoerde
institutionele kader te hervormen, aangezien dit kader te weinig doeltreffend is gebleken. Zij
stellen ook vast dat er tot op heden niets werd aan gedaan, ondanks de vele sterke signalen
die in de loop der jaren het gebrek aan effectieve performance van het ingevoerde systeem
hebben bevestigd. Ook ondanks het feit dat sinds 2016 op het niveau van de Europese Unie de
Governanceverordening 2018/1999 werd opgesteld, die sinds eind 2018 van kracht is en die
een samenwerking tussen de Staat en de gefedereerde entiteiten vereist die nog intensiever is
dan voorheen.
Zij stellen ook vast dat de verweersters hebben nagelaten om binnen een redelijke en nuttige
termijn samenwerkingsakkoorden te sluiten die essentieel zijn voor het klimaatbeleid van het
land. De verzoeksters illustreren dit tekortschieten aan de hand van het voorbeeld van het
samenwerkingsakkoord dat de tweede verbintenisperiode krachtens het Protocol van Kyoto
ten uitvoer moest leggen voor de jaren 2012-2020… maar dat pas in juli 2018 werd afgesloten
en operationeel is geworden.
Een derde luik van de analyse verwijst naar de bindende Europese doelstelling om de
broeikasgasemissies te verminderen in de zogenaamde "niet-ETS-sectoren", de sectoren die
niet betrokken zijn bij het Europese systeem voor de handel in emissierechten. Deze Europese
verplichting vormt de maatstaf voor de klimaatprestaties van het land. De vermindering van de
BKG-uitstoot staat immers centraal in het wereldwijde klimaatbeleid. De concluanten
onderzoeken de bevindingen van Europese en Belgische instellingen over hoe België aan deze
verplichting voldoet. In 2011 al zijn ze negatief en dringen ze aan op meer inspanningen en een
betere coördinatie van de inspanningen van de verschillende betrokken overheden. De
bevoegde Belgische overheden hebben een reeks waarschuwingen in die zin ontvangen.
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De concluanten ronden af met een uiterst negatieve balans: het verzuim om – met kennis van
zaken – hun bijdrage te leveren aan het voorkomen van een gevaarlijke wereldwijde
klimaatopwarming en, bovendien, het niet nakomen van de Europese verplichtingen die op zich
volstrekt onvoldoende zijn om deze opwarming te voorkomen. Daarbij komt nog een
tekortkoming om de gebrekkige intra-Belgische governance te verbeteren, in de wetenschap
dat dit dringend en haalbaar was.
Ontvankelijkheid
12.

De vordering is ontvankelijk in hoofde van de Klimaatzaak vzw en van de mede-eisers. Zowel
de vzw als de mede-eisers hebben het bij wet vereiste belang. De concluanten verwijzen naar
de internationaalrechtelijke (Verdrag van Aarhus) en de nationaalrechtelijke normen, alsook
naar de meest recente rechtspraak, die bedoeld waren om de toegang tot de rechter, in het
bijzonder op milieugebied, te verruimen.
Ten gronde:
de inbreuk op de zorgvuldigheids- en voorzichtigheidsplicht zoals ingeschreven in de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

13.

De argumentatie met betrekking tot de inbreuk op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek is ontleend aan het gemene recht van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zoals dat door de meest recente rechtspraak op de overheden wordt
toegepast. Aan de drie voorwaarden voor aansprakelijkheid, met name de fout, de schade en
het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade, is in dit geval voldaan.
De concluanten beschrijven in vijf luiken de feiten die hen ertoe nopen te besluiten dat de
verweersters zich, wat hun klimaatgovernance betreft, niet als een goede huisvader hebben
gedragen en dat nog steeds niet doen. Die feiten, die ten overvloede worden bewezen, zijn de
volgende:
1) de bedreiging van een gevaarlijke klimaatopwarming is een zeer sterke bedreiging;
2) de verweersters zijn in staat die bedreiging te kennen, meer nog, zij kennen ze al
geruime tijd;
3) de waarschijnlijkheid dat de bedreiging werkelijkheid wordt, is uiterst groot en ook dat
weten de verweersters al lang;
4) het is mogelijk om doeltreffende preventieve maatregelen te treffen en in het licht van
het gevaar zijn deze maatregelen redelijk;
5) toch handelen de verweersters niet navenant; zij hebben het nodige niet gedaan.
De schade die het nalatige gedrag van de verweersters aan de vzw en de mede-eisers
berokkenen, is in rechte genoegzaam aangetoond en is gebaseerd op een steeds duidelijkere
en nauwkeurigere wetenschappelijke literatuur, zoals ingeroepen in het deel ‘Feiten’, zoals de
IPCC-rapporten maar ook de rapporten van andere, inzake economie en gezondheid
gerenommeerde bronnen. Die schade is deels toekomstig en vaststaand.
Tot slot wordt het oorzakelijk verband tussen de fout in hoofde van de verweersters en de
schade in hoofde van de verzoeksters aangetoond.
Ten gronde:
de inbreuk op de artikelen 2 en 8 EVRM en op de artikelen 6 en 24 van het Internationaal
Verdrag inzake de rechten van het kind
16

14.

Artikel 2 EVRM, dat het recht op leven beschermt, is van toepassing op aantastingen van het
leefmilieu die een ernstdrempel bereiken die van aard is dat zij een bedreiging vormen voor
het leven van mensen. De bedreiging moet reëel en identificeerbaar zijn. De beschermende
maatregelen die personen die onder de rechterlijke bevoegdheid van een Staat vallen, mogen
verwachten, hangen af van de context waarin zij kaderen. Uitgaande van de rechtspraak van
het Europees Hof voor de rechten van de mensen en van de feiten van het dossier, stellen de
concluanten dat de verweersters een inbreuk plegen op hun recht op leven.

15.

Artikel 8 EVRM, dat het recht op respect voor het privé-, familie- en gezinsleven beschermt, is
van toepassing op de aantastingen van het leefmilieu die een ernstdrempel bereiken die van
aard is dat zij een bedreiging vormen voor het privé-, familie- en gezinsleven. Het ontbreken
van kwantificeerbare schade sluit niet uit dat een voldoende ernstdrempel wordt erkend. De
overheden moeten de nodige en toereikende maatregelen treffen om dit recht te
beschermen. Uitgaande van de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de
mensen en de feiten van het dossier, stellen de concluanten dat de verweersters ook dit
grondrecht met de voeten treden.

16.

Het lijdt geen twijfel dat jonge kinderen en adolescenten overmatig meer last zullen hebben
van de gevolgen van een gevaarlijke klimaatopwarming. Als de broeikasgasemissies niet
dringend en verregaand worden verminderd, zullen zij in de loop van hun leven de overgang
beleven van een opwarming met 1°C tot 4°C, wat zich nooit eerder voorgedaan heeft in de
geschiedenis van de planeet zoals ze over 800.000 jaar is gedocumenteerd. Bijgevolg vergt de
inbreuk op hun recht op leven en op het respect voor het privé-, familie- en gezinsleven,
bijzondere aandacht. Wij leggen de link tussen de eerbiediging van de artikelen 2 en 8 van het
EVRM en van de artikelen 6 en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het
kind. De verweersters schenden in het bijzonder hun rechten.
De gevorderde injuncties

17.

De bevoegdheid van de rechter om de aansprakelijkheid van de overheden alsook de inbreuk
op de grondrechten, zoals ze zijn gewaarborgd door het EVRM en het Internationaal Verdrag
inzake de rechten van het kind, vast te stellen, houdt het vermogen in om jegens hen
injuncties te formuleren om te doen of niet te doen, op voorwaarde dat hij hun discretionaire
bevoegdheid respecteert.
De concluanten vorderen een injunctie die verplichtingen inhoudt tot vermindering van de
broeikasgasemissie vanaf het Belgische grondgebied tegen 2025, 2030 en 2050. In het
bijzonder wordt er gevorderd de verweersters te bevelen de nodige maatregelen te nemen of
te doen nemen om de netto-uitstoot van die broeikasgassen vanaf het Belgische grondgebied
te verminderen:
- met 48%, of minstens 42%, in 2025 ten opzichte van 1990;
- met 65%, of minstens 55%, in 2030 ten opzichte van 1990;
- tot een nettonuluitstoot in 2050.

18.

De concluanten tonen aan waarom dergelijke injuncties verzoenbaar zijn met het beginsel van
de scheiding der machten. Zij motiveren waarom de in de dagvaarding van 2015 gevorderde
injuncties worden gewijzigd in het licht van de best mogelijk status van de wetenschap en de
diplomatieke consensus, zoals onder meer verwoord door de verweersters zelf. In het
bijzonder tonen zij aan dat het Europese klimaatbeleid geenszins een Belgisch klimaatbeleid
belet dat ambitieuzer is dan het Europese beleid, waarvan de Unie trouwens zelf heeft
toegegeven dat het te weinig ambitieus is waar het gaat over de huidige doelstellingen voor
2020 en 2030. Meerdere Lidstaten van de Unie, waaronder Duitsland, Denemarken, Zweden
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en Groot-Brittannië, voeren al jaren een klimaatbeleid dat verder reikt dan de doelstellingen
van de Unie, dit zowel in de ETS- als de niet-ETS-sectoren, waarbij zij toch een sterke economie
in stand houden. Denemarken heeft als BKG-reductiedoelstelling tegen 2030 een vermindering
met 70% ten opzichte van 1990 goedgekeurd.
19.

Gelet op de aanhoudende inertie, de hardnekkige slechte wil van de verweersters en de ernst
en het dringende karakter van de te vermijden dreiging, wordt de vordering van injuncties
aangevuld met een met redenen omkleed verzoek strekkende tot de betaling van een
dwangsom.
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TITEL 2.

LIJST VAN AFKORTINGEN

AR

Assessment Report
Voorbeeld: IPCC Fifth Assessment Report of AR5

EMB

Europees Milieubureau

UNFCCC

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
(1992)

CDM

Clean Development Mechanism

EC

Europese Commissie

EVRM

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

ESR – BHG

Economische en sociale raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CESW

Conseil économique et social de Wallonie

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

COP

Conference of Parties

CP

Conferentie van Partijen

WVV

Weens Verdragenverdrag /
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969)

CWEDD

Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable

EEA

European Environmental Agency

CO2 –eq.

CO2-equivalent

ETS

Emission Trading System

BKG

Broeikasgas(sen)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (1988)

GWP

Global Warming Potential

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

CDM

Clean Development Mechanism

Minaraad

Milieu- et Natuurraad van Vlaanderen
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NDC

Nationally Determined Contributions

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

VN

Verenigde Naties

BBP

Bruto binnenlands product

UNEP

United Nations Environment Program

NEKP

Nationaal Energie-Klimaatplan

PNIEC

Geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan

GWP

Global Warming Potential

RCP

Representative Concentration Pathway

SDG

Sustainable Development Goals

SED

Structured Expert Dialogue

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

EU

Europese Unie

UNEP

United Nations Environmental Program

WAM

With Additional Measures

WEM

With Existing Measures
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TITEL 4.
21.

LIJST VAN DE IPCC-RAPPORTEN

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een intergouvernementele
organisatie waarnaar de concluanten in onderhavige conclusies continu verwijzen.
Het IPCC heeft talloze wetenschappelijke rapporten gepubliceerd, die dé norm vormen inzake
klimaatopwarming.
Sinds 1990 heeft het IPCC vijf evaluatiecycli inzake klimaatopwarming uitgevoerd. De zesde
ronde is momenteel aan de gang1. Het IPCC heeft vijf evaluatierapporten ("Assessment
Reports" of "AR’s") uitgebracht: in 1990, 1995, 2001, 2007 (bijgewerkt in 2009) en 2014. De
concluanten verwijzen in hoofdzaak naar de evaluatierapporten van 2007 en 2014.
Het IPCC publiceert ook bijzondere rapporten.

§1.

De evaluatierapporten van het IPCC en de verwijzingen ernaar in onderhavige conclusies

1.1

IPCC – Evaluatierapport 2007:

22.

Dit rapport bestaat uit 3 luiken en bevat ook een syntheseverslag ten behoeve van de politieke
beleidsmakers:
(1) AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis; H. LE TREUT, R. SOMERVILLE, U.
CRUBASCH, Y. DING, C. MAURITZEN, A. MOKSSIT, T. PETERSON, M. PRATHER (eds.),
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge
– New-York, Cambridge University Press; wordt in deze conclusies aangeduid als ‘IPCC
2007, AR4 WG I’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt
aangeduid als ‘IPCC 2007, AR4 WG I, SPM’);
(2) AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability; M.L. PARRY, O.F.
CANZIANI, J.P. PALUTIKOF, P.J. VAN DER LINDEN & C.E. HANSON (eds.), Climate Change
2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge
– New-York, Cambridge University Press; wordt in deze conclusies aangeduid als ‘IPCC
2007, AR4 WG II’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt
aangeduid als ‘IPCC 2007, AR4 WG II, SPM’);
(3) AR4 Climate Change 2007: Mitigation of climate change; H.-H. ROGNER, D. ZHOU, R.
BRADLEY, P. CRABBÉ, O. EDENHOFER, B.HARE, L. KUIJPERS, M. YAMAGUCHI (eds.),
Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
Cambridge – New-York, Cambridge University Press; wordt in deze conclusies aangeduid
als ‘IPCC 2007, AR4 WG III’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers
wordt aangeduid als ‘IPCC 2007, AR4 WG III, SPM’);
(4) AR4 Synthesis Report: Climate Change 2007; A. ALLALI, R. BOJARIU, S. DIAZ, I. ELGIZOULI,
D. GRIGGS, D. HAWKINS, O. HOHMEYER, B. PATEH JALLOW, L. KAJFEZ-BOGATAJ, N.
1

Deze zal in 2021 afgesloten worden, met syntheseverslag in 2022.
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LEARY, H. LEE, D. WRA (eds.), Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of
Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change, Geneva, IPCC, 2007; wordt in deze conclusies aangeduid als
‘IPCC 2007, AR4 SYR’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers
wordt aangeduid als ‘IPCC 2007, AR4 SYR, SPM’).
1.2

IPCC – Evaluatierapport 2014

23.

Dit rapport bestaat uit 3 luiken en bevat ook een syntheseverslag ten behoeve van de politieke
beleidsmakers:
(1) AR5 Climate Change 2013: The Physical Science Basis (september 2013); T.F. STOCKER, D.
QIN, G.-K. PLATTNER, M. TOGNOR, S.K. ALLEN, J. BOSCHUNG, A. NAUELS, Y. XIA, V. BEX &
P.M. MIDGLEY (eds.), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change, Cambridge – New-York, Cambridge University Press; wordt in deze
conclusies aangeduid als ‘IPCC 2013, AR5 WG I’, de samenvatting ten behoeve van de
politieke beleidsmakers wordt aangeduid als ‘IPCC 2013, AR5 WG I, SPM’);
(2) AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability (maart 2014); C.B.
FIELD, V.R. BARROS, D.J. DOKKEN, K.J. MACH, M.D. MASTRADREA, T.E. BILIR, M.
CHATTERJEE, K.L. EBI, Y.O. ESTRADA, R.C. GENOVA, B. GIRMA, E.S. KISSEL, A.N. LEVY, S.
MAC CRACKEN, P.R. MASTRANDREA, & L.L. WHITE (eds.), Climate Change 2014: Impacts,
Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge – New-York,
Cambridge University Press; wordt in deze conclusies aangeduid als ‘IPCC 2014, AR5 WG
II’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt aangeduid als
‘IPCC 2014, AR5 WG II, SPM’);
(3) AR5 Climate Change 2014: Mitigation of climate change (april 2014); O. EDENHOFER, R.
PICHS-MADRUGA, Y. SOKONA, E. FARAHANI, S. KADNER, K. SEYBOTH, A. ADER, I. BAUM,
S. BRUNNER, P. EICKEMEIER, B. KRIEMANN, J. SAVOLAINEN, S. SCHLÖMER, C. VON
STECHOW; T. ZWICKEL, & J.C. MINX (eds.), Climate Change 2014: Mitigation of Climate
Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge – New-York, Cambridge
University Press; wordt in deze conclusies aangeduid als ‘IPCC 2014, AR5 WG III’, de
samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt aangeduid als ‘IPCC
2014, AR5 WG III, SPM’);
(4) AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (oktober 2014); R.K. PACHAURI & L.A. MYER
(eds.), Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
Geneva, IPCC, 2014, 151 pp.; wordt in deze conclusies aangeduid als ‘IPCC 2014, AR5
SYR’, de samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt aangeduid als
‘IPCC 2014, AR5 SYR, SPM’).

§2.

De bijzondere rapporten van het IPCC en de verwijzingen ernaar in voorliggende conclusies

24.

Het IPCC heeft verschillende bijzondere rapporten gepubliceerd:
AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014
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(1) IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, avril
20112; O. EDENHOFER, R. PICHS-MADRUGA, Y. SOKONA, K. SEYBOTH, P. MATSCHOSS, S.
KADNER, T. ZWICKEL, P. EICKEMEIER, G. HANSEN, S. SCHLOEMER, C. VON STECHOW
(Eds.), Cambridge University Press, Cambridge and New York.
Hierna aangeduid als ‘IPCC 2011, SR Renewable Energy’.
De samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers (‘Summary for Policy
Makers’ of SPM) wordt aangeduid als: ‘IPCC 2011, SR Renewable Energy, SPM’.
(2) IPCC, Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening
the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts
to eradicate poverty, octobre 2018; V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, H.Ö. PÖRTNER, D.
ROBERTS, J. SKEA, P.R. SHUKLA, A. PIRANI, W. MOUFOUMA-OKIA, . C. PEAN, R. PIDCOCK,
S. CONNORS, J.B.R. MATTHEWS, Y. CHEN, X. ZHOU, M.I. GOMIS, E. LONNOY, T.
MAYCOCK, M. TIGNOR & T. WATERFIELD (eds.), Cambridge University Press, Cambridge
and New York 3.
Hierna aangeduid als ‘IPCC 2018, SR 1.5°C’.
De samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt aangeduid als: ‘IPCC
2018, SR 1.5°C, SPM’.
(3) IPCC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, september
2019; H.-O. PÖRTNER, D.C. ROBERTS, V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, M. TIGNOR, E.
POLOCZANSKA, K. MINTENBECK, M. NICOLAI, A. OKEM, J. PETZOLD, B. RAMA, N. WEYER
(eds.), Cambridge University Press, Cambridge and New York4.
Hierna aangeduid als ‘IPCC 2019, SR Ocean’.
De samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers (‘Summary for Policy
Makers’ of SPM) wordt aangeduid als: ‘IPCC 2019, SR Ocean, SPM’.
(4) IPCC, Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable
land management, food security, and greenhouse gas-fluxes in terrestrial ecosystems,
augustus 2019; P.R. SHUKLA, J. SKEA, E. CALVO BUENDIA, V. MASSON-DELMOTTE, H.- O.
PÖRTNER, D. C. ROBERTS, P. ZHAI, R. SLADE, S. CONNORS, R. VAN DIEMEN, M. FERRAT, E.
HAUGHEY, S. LUZ, S. NEOGI, M. PATHAK, J. PETZOLD, J. PORTUGAL PEREIRA, P. VYAS, E.
HUNTLEY, K. KISSICK, M. BELKACEMI, J. MALLEY (eds.), Cambridge University Press,
Cambridge and New York5.
Hierna aangeduid als ‘IPCC 2019, SR Land’.
De samenvatting ten behoeve van de politieke beleidsmakers wordt aangeduid als: ‘IPCC
2019, SR Land, SPM’.

2
3
4
5

https://www.ipcc.ch/report/renewable-energy-sources-and-climate-change-mitigation/
https://www.ipcc.ch/sr15/.
https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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HOOFDSTUK 1. Eerst en vooral: het IPCC
25.

Wanneer sprake is van klimaatopwarming en klimaatverandering, wordt er vaak verwezen
naar het 'IPCC'. Het acroniem IPCC staat voor ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ –
het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering.
In dit eerste hoofdstuk situeren wij het IPCC als intergouvernementele organisatie en
introduceren wij de rapporten die het IPCC opstelt.

SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

26.

Van de verweersters besteden enkel de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest aandacht aan
het IPCC als dusdanig. Door het onderwerp niet aan te raken, sluiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest zich aan bij de uiteenzetting die in onderhavige
conclusies wordt gemaakt.

27.

De Belgische Staat beschrijft de oprichting en de taak van het IPCC alsook het proces tot
goedkeuring van zijn rapporten, somt de reeds verschenen evaluatierapporten op en vermeldt
het bijzondere rapport van oktober 2018 betreffende de klimaatopwarming met 1,5°C6.
Het Vlaamse Gewest licht de taak van het IPCC toe zoals die werd goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 19887. Het beklemtoont het
wetenschappelijke karakter van de verstrekte evaluaties en in het bijzonder het feit dat de
rapporten [vrij vertaald] “… geen enkele bindende juridische kracht of zelfs rechtstreekse
werking hebben die ze afdwingbaar maken voor een rechter”8.
In het hetgeen volgt, is het niet nodig op die informatie terug te keren. De informatie verstrekt
door de Belgische Staat sluit aan bij de uiteenzetting die volgt. En het Vlaamse Gewest heeft
uiteraard gelijk door te stellen dat de IPCC-rapporten [vrij vertaald] “… geen enkele bindende
juridische kracht of zelfs rechtstreekse werking hebben die ze afdwingbaar maken voor een
rechter”; de grote kracht van die rapporten zit, zoals wij verder in dit document zullen
uitleggen, in de uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteit ervan.

SECTIE 2.
28.

Een intergouvernementele organisatie

Als intergouvernementeel en wetenschappelijk orgaan dat in 1988 door de Wereld
Meteorologische Organisatie (WMO) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
werd opgericht9, heeft het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) opdracht
gekregen om de meest recente wetenschappelijke, technische en sociaal-economische
gegevens die wereldwijd gepubliceerd zijn en die relevant zijn voor een inzicht in de

6
7
8
9

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 27 september 2019, p. 12-17.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, 1 oktober 2019, nr. 66.
Ibid.
Zie de website van de organisatie: https://www.ipcc.ch/about/history/. De oorspronkelijke taak zoals
beschreven in Resolutie 43/53 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 6 december 1988,
die ook door het Vlaamse Gewest wordt vermeld, luidde als volgt: “to provide internationally co-ordinated
scientific assessments of the magnitude, timing and potential environmental and socio-economic impact of
climate change and realistic response strategies.”
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klimaatveranderingen, te onderzoeken en te evalueren, met de bedoeling deze ter beschikking
te stellen van de beleidsmakers.
29.

Het IPCC staat open voor alle lidstaten van de Verenigde Naties en de WMO, en telt
momenteel 195 lidstaten, waaronder België. Het komt minstens eenmaal per jaar bijeen in
plenaire vergaderingen waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn en waarop belangrijke
besluiten over het werkprogramma van de Groep van deskundigen worden genomen en de
leden en de voorzitter van het Bureau worden verkozen10. De vertegenwoordigers van de
regeringen nemen ook deel aan de bepaling van de hoofdlijnen van de rapporten die het IPCC
opstelt, aan de aanwijzing van de auteurs van deze rapporten en aan het beoordelingsproces
van de verslagen die in de maak zijn, en tijdens plenaire vergaderingen worden de rapporten
aangenomen en goedgekeurd.
Het belang van de rol die de vertegenwoordigers van de regeringen spelen, komt tot uiting in
een document met als titel: ‘Beginselen die van toepassing zijn op de IPCC-werkzaamheden”11,
die onder meer de volgende beginselen omvatten:
Beginsel 3 voorziet in het volgende:
“Review is an essential part of the IPCC process. Since the IPCC is an intergovernmental
body, review of IPCC documents should involve both peer review by experts and review
by governments”.
Beginsel 4 schrijft voor dat de belangrijkste besluiten van het IPCC tijdens plenaire
vergaderingen worden genomen.
Beginsel 11 stelt verder dat:
“Conclusions drawn by IPCC Working Groups and any Task Forces are not official IPCC
views until they have been accepted by the Panel in a plenary meeting.”

30.

Het IPCC noemt zichzelf "het belangrijkste internationale orgaan dat verantwoordelijk is voor
de evaluatie van de klimaatverandering"12. Deze status wordt bevestigd door het feit dat de
195 Lidstaten de IPCC-rapporten als uitgangspunt voor hun klimaatbeleid nemen (of in ieder
geval zouden moeten nemen) en dat de IPCC-rapporten een speciale plaats innemen in het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering van 1992 (‘CCNUCC’), dat
verder in dit document aan bod komt.

31.

Het IPCC is dus een emanatie van de Staten. Door de IPCC-rapporten te onderschrijven,
erkennen regeringen, ook de Belgische Staat dus, de legitimiteit van hun wetenschappelijke
inhoud.

10
11

Zie
12

https://www.ipcc.ch/about/structure/
Stuk B.3. In het Engels: ‘Principles Governing IPCC Work’.
https://www.ipcc.ch/documentation/procedures/, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipccprinciples.pdf
Zie https://www.ipcc.ch/about/structure/ .

29

SECTIE 3.
32.

De IPCC-rapporten13

Sinds 1990 heeft het IPCC vijf evaluatiecycli inzake klimaatopwarming uitgevoerd. De zesde
cyclus loopt momenteel14. Het IPCC heeft vijf evaluatierapporten15 ("Assessment Reports" of
"AR’s") uitgebracht: in 1990, 1995, 2001, 2007 (bijgewerkt in 2009) en 2014. Dit zijn de meest
uitvoerige wetenschappelijke rapporten die bestaan over de klimaatopwarming in de wereld.
De rapporten zelf worden alleen in het Engels gepubliceerd; de samenvattingen voor de
politieke wereld worden ook in de andere officiële talen van de Verenigde Naties
gepubliceerd. In de literatuur is het gebruikelijk om een dergelijk rapport aan te duiden met
AR, gevolgd door een nummer dat de volgorde van publicatie aangeeft, bijvoorbeeld AR3 voor
het rapport van 2001 en AR5 voor het rapport van 2014.
Zoals wij verder in dit document uitgebreid zullen toelichten16, hebben de Evaluatierapporten
van 2007 en 2014 vastgesteld wat de grens is van de wereldwijde temperatuurstijging die
nageleefd moet worden om een gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen. Deze
grenswaarde, die aanvankelijk 2°C bedroeg, is naar beneden bijgesteld. De huidige
grenswaarde bedraagt 1,5°C.

33.

Naast evaluatierapporten stelt het IPCC ook bijzondere rapporten, technische documenten,
methodologische rapporten en andere documenten op, die internationaal erkende
referentiewerken zijn geworden. De bijzondere rapporten (‘Special Reports’ of ‘SR's) handelen
over welbepaalde onderwerpen zoals hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen de
klimaatveranderingen17. Het jongste IPCC-rapport is trouwens een bijzonder rapport dat op 25
september 2019 is verschenen en handelt over de oceaan en de cryosfeer tegen de
achtergrond van de klimaatverandering18. Het werd voorafgegaan door een andere bijzonder
rapport dat in april 2019 werd goedgekeurd en handelde over de klimaatverandering en het
land19. In oktober 2018 is een heel belangrijk bijzonder rapport uitgebracht dat handelde over
de gevolgen van een klimaatopwarming met 1,5°C20. Het wijst op het verschil tussen een
opwarming met 1,5°C en een opwarming met 2°C.

34.

In onderhavige conclusies verwijzen wij in hoofdzaak naar de evaluatierapporten van 2007 en
2014, en naar de bijzondere rapporten van 2018 en van september 2019.

35.

Het IPCC bestaat uit drie werkgroepen en een speciale eenheid (Task Force). Werkgroep 1
bestudeert de natuurkundige beginselen van de klimaatverandering; werkgroep 2 bestudeert
de gevolgen, de kwetsbaarheid en de aanpassing aan de klimaatverandering; werkgroep 3
bestudeert manieren om de klimaatopwarming te beperken21. Hun werkzaamheden vormen
de onderdelen van de evaluatierapporten.
Duizenden wetenschappers uit de hele wereld dragen op vrijwillige basis als auteurs,
medewerkers en onderzoekers bij aan het werk van het IPCC. Teams van auteurs maken een
kritische beoordeling van de informatie die in het rapport moet komen, ongeacht de bron.
13
14

15

16
17
18
19
20
21

Zie ook supra, nr. 21-23, Lijst met de IPCC-rapporten.
Deze zal in 2021 afgesloten worden, met syntheseverslag in 2022.
Zie https://www.ipcc.ch/reports/ met zeer volledige informatie. Alle rapporten van het IPCC zijn beschikbaar
op de website ervan.
Hoofdstuk III van dit Deel, nr. 69 en s.
IPCC 2011, SR Renewable Energy.
IPCC 2019, SR Ocean; IPCC 2019, SR Ocean, SPM.
IPCC 2019, SR Land; IPCC 2019, SR Land, SPM.
IPCC 2018, SR 1.5°C, Stuk B.23; IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, Stuk B.24.
Zie https://www.ipcc.ch/about/structure/ .
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De rapporten worden opgesteld volgens een specifieke procedure, die het beginsel van de
tegenspraak eerbiedigt. Een IPCC-rapport en de verschillende documenten die er deel van
uitmaken, worden door regeringen en deskundigen geanalyseerd vooraleer ze worden
goedgekeurd.
In principe wordt het rapport eerst voorgelegd aan externe deskundigen (die geen deel
uitmaken van het IPCC). Het rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de 195 IPCC-Lidstaten.
Die laatste sturen het rapport vaak naar nationale wetenschappers en ngo's om hun mening te
vragen. De IPCC-lidstaten hebben dus de mogelijkheid om in het ontwerpstadium
opmerkingen en commentaar te formuleren op het verslag. Het IPCC evalueert de feedback op
het rapport en past het zo nodig aan voor het aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd22.
Het over meerdere fasen gespreide onderzoek resulteert in een volledige, objectieve en
transparante beoordeling van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis over
klimaatopwarming. De daaruit voortvloeiende rapporten zijn zeer gezaghebbend.
36.

De rapporten bevatten verschillende scenario's die verschillende trends in de concentraties
van broeikasgassen (BKG) in de atmosfeer weergeven en die overeenkomen met de
verschillende niveaus van de wereldwijde inspanningen om de BKG-uitstoot te verminderen. In
het Engels worden deze scenario's Representative Concentration Pathways of RCP genoemd.
Het verband tussen de BKG-emissies, de BKG-concentraties in de atmosfeer en de
klimaatopwarming wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.
In het Evaluatierapport van 2014, dat door de concluanten veelvuldig zal worden gebruikt,
worden vier RCP met een tijdshorizon van 2100 in kaart gebracht. RCP2.6 omvat het scenario
met ambitieuze BKG-emissiereducties, RCP8.5 het scenario met de laagste emissiereducties. In
het eerste scenario wordt meer bepaald een scenario geschetst waarin de BKGemissiereducties van dien aard zijn dat het waarschijnlijk is dat de klimaatopwarming in 2100
onder 2°C zal blijven. Het RCP8.5-scenario wordt soms het 'Business as usual' scenario
genoemd, waarbij de wereld zonder bijkomende reductiemaatregelen broeikasgassen blijft
uitstoten en naar +4°C evolueert in 2100. RCP4.5 en RCP6.0 zijn tussenliggende scenario's23.

37.

De rapporten hanteren ook zeer specifieke terminologie om de risico's in verband met de
klimaatopwarming te beschrijven.
Het IPCC werkt met verklarende woordenlijsten die de specifieke termen definiëren die het
hoofdredactieteam van het betrokken rapport geschikt acht en die de lezer moeten helpen.
De verklarende woordenlijsten bevatten onder meer een definitie van de “waarschijnlijkheid”
(‘likelihood’ in het Engels), zijnde “The chance of a specific outcome occurring, where this might
be estimated probabilistically”24, alsook een definitie van “betrouwbaarheid” (‘confidence” in
het Engels), met name “The validity of a finding based on the type, amount,quality, and

22

23

24

Zie ook het uitstekende schema van het IPPC zelf dat opgenomen is in de Aanvullende conclusies van de
Belgische staat van 27 september 2019, p. 13.
De redenen voor het gebruik van de RCP-namen zoals RCP 2.6, 4.5, 6.0 of 8.5 worden ook uiteengezet in het
volgende hoofdstuk.
IPCC 2014, AR5 WG III SYR, Annexe II Glossary, p. 139
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consistency of evidence (e. g., mechanistic understanding, theory, data, models, expert
judgment) and on the degree of agreement”25.
In zijn Evaluatierapport van 2014 gebruikte het IPCC de volgende termen om de beoordeelde
waarschijnlijkheid van een resultaat aan te duiden: "bijna zeker" (99–100% waarschijnlijkheid),
"zeer waarschijnlijk" (90-100%), "waarschijnlijk" (66-100%), "bijna even waarschijnlijk als
onwaarschijnlijk" (33-66%), "onwaarschijnlijk" (0-33%), "zeer onwaarschijnlijk" (0-10%),
"uitzonderlijk onwaarschijnlijk (0–1%)26. Aanvullende termen zoals "uiterst waarschijnlijk"
(waarschijnlijkheid van 95-100%), "meer waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk" (>50-100%) en
"uiterst onwaarschijnlijk" (0- 5%) kunnen er eveneens gebruikt worden27. In dit verslag worden
ook vijf kwalificaties gebruikt om de mate van betrouwbaarheid uit te drukken: "zeer laag",
"laag", "gemiddeld", "hoog" en "zeer hoog"28.
Bij het lezen van de verschillende rapporten moet bijzondere aandacht worden besteed aan
deze terminologische kwestie, aangezien de definities, vooral die van de waarschijnlijkheden,
tussen de rapporten door zijn veranderd.
38.

De IPCC-rapporten zijn van oudsher zeer voorzichtig met de graden van waarschijnlijkheid,
betrouwbaarheid en onzekerheid die zij formuleren29. Zo publiceerde het tijdschrift Nature in
december 2017 de resultaten van een veel alarmerender nieuw klimaatmodel, waaruit bleek
dat de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw 15% hoger zou uitvallen dan
voorspeld door het IPCC, en dat de kans op overschrijding van de 4°C-drempel met 62% tot
93% (virtueel een zekerheid) zou toenemen als er niets anders dan de reeds bestaande
maatregelen werd ondernomen30. De systematische voorzichtigheid van het IPCC heeft een
structurele oorzaak: het feit dat de regeringen meewerken aan de opstelling en de
goedkeuring van de rapporten31, waarbij sommige landen die voor het milieu schadelijke
stoffen produceren, wegen op het resultaat32.
Recentelijk verscheen in de media33 een rapport uit 1982 waarover gedebatteerd werd in het
Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten34. Onderstaande grafiek werd er getoond en
25
26

27

28

29

30

31
32

33
34

IPCC 2014, AR5 WG III; IPCC 2014, AR5 SYR, Annexe II Glossary, p. 134.
M.D. MASTANDREA et al., Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent
Treatment of Uncertainties, Genève, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2010, p. 3 (Stuk B.12).
Vertaling van de termen “virtually certain”, “very likely”, “likely”, “about as likely as not”, “unlikely”, “very
unlikely” en “exceptionally unlikely”.
Ibid.: “Additional terms that were used in limited circumstances in the AR4 (extremely likely - 95-100%
probability, more likely than not - >50-100% probability, and extremely unlikely - 0-5% probability) may also
be used in the AR5 when appropriate”.
Ibid.: “A level of confidence is expressed using five qualifiers: ‘very low’,’ low’, ‘medium’, ‘high’ and ‘very
high’.”
G. SCHERER, "Climate Science Predictions Prove Too Conservative. Checking 20 years’ worth of projections
shows that the Intergovernmental Panel on Climate Change has consistently underestimated the pace and
impacts of global warming", Scientific American, 26 oktober 2019 (oorspronkelijke publicatie in de The Daily
Climate, 6 december 2012), Stuk L.8); B. McKIBBEN, "Warning on Warming", The New York Review of Books,
54 (4), 15 maart 2007, p. 18, Stuk L.2.
P.T. BROWN & K. CALDEIRA, “Greater future global warming inferred from Earth’s recent energy budget”,
Nature, 552, 7 december 2017, p. 45-50, Stuk L.6.
Supra, nr. 29.
Zo, onder meer: J.P. VAN YPERSELE, In het oog van de klimaatstorm, Berchem, EPO, 2018, p. 80-82, Stuk 0,
over de impact van de olieproducerende landen (Saoedi-Arabië, Koeweit) op de inhoud van het
Evaluatierapport van 1995 (AR2); X., “Oil and politics play a role in final wording of U.N. climate change
report”, CBS News, 24 september 2019, Stuk 0, betreffende het bijzonder rapport van september 2019 over
de oceanen en de cryosfeer (SR17), waarbij in het bijzonder met de vinger gewezen werd naar Saoedi-Arabië.
https://insideclimatenews.org/news/23102019/exxon-scientists-climate-research-testify-congess-denial.
X, “Alexandria Ocasio-Cortez: ‘’Donc, ils savaient !’’”, le Monde, 1 december 2019, Stuk L.10.
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besproken. Het bevat enerzijds een toekomstprojectie van de CO2-concentraties in de
atmosfeer, en anderzijds de temperatuurverandering die het gevolg is van die evoluerende
concentraties. Het lineaire verband tussen het ene gegeven en het andere, wordt er dan al
perfect in kaart gebracht. De maker van deze grafiek was een wetenschapper die bij Exxon
werkte, die ook aanwezig was tijdens de debatten in het Amerikaanse parlement. Hij heeft het
toegelicht met volgende stelling: “het vormt een zeer nauwkeurige weergave van wat het
klimaat vandaag de dag in werkelijkheid geworden is”. En hij voegde er aan toe: “Wij waren
uitstekende wetenschappers.” Uit de grafiek blijkt eens te meer de voorzichtigheid die het IPCC
hanteert: bij de verschijning van het Evaluatierapport van 2007, dat een grote stempel heeft
gedrukt op de debatten in het UNFCCC, bestond er al een nauwkeurig inzicht in de
problematiek en was ze al zowat 25 jaar aanvaard, in het bijzonder bij de betrokken
belanghebbenden.

Figuur 1 – projecties inzake klimaatopwarming die dateren van 1982.
Rekening houdend met deze voorzichtigheid van het IPCC is de mate van urgentie om op te
treden tegen de klimaatopwarming, zoals die blijkt in het IPCC-rapport van 2018, zonder meer
frappant. De urgentie om actie te ondernemen is met de verschillende rapporten verder
toegenomen en is in dit laatste verslag ronduit alarmerend geworden. Niemand kan nog
ontkennen dat wij moeten handelen en dat dit nu moet gebeuren.
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SECTIE 4.
39.

Tot besluit

Het IPCC is een intergouvernementele organisatie die in 1988 werd opgericht en die de meest
recente wetenschappelijke, technische en sociaal-economische gegevens die wereldwijd zijn
gepubliceerd en die relevant zijn voor het inzicht in de klimaatverandering, onderzoekt en
beoordeelt. De rapporten die het IPCC sinds 1990 publiceert, zijn bedoeld voor de politieke
leiders35.
Het specifieke werkproces garandeert een volledige, objectieve en transparante evaluatie. De
rapporten die hieruit voortvloeien, zijn de meest uitvoerige en gezaghebbende rapporten.
De rapporten die wij in deze conclusies het meest gebruiken, zijn de Evaluatierapporten van
200736 en 201437 en de Bijzondere rapporten van oktober 201838 en september 201939.

40.

Net als 194 andere landen is België lid van het IPCC40. Dat betekent met name dat het sinds de
voorbereiding van het eerste verslag in 1990 betrokken is geweest bij de redactie van elk
verslag en bij de goedkeuring ervan in plenaire vergadering41. Sinds 1990 wordt België dus
systematisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de wetenschappelijke,
technische en sociaal-economische kennis inzake klimaatverandering.

35
36
37
38
39
40
41

Supra, nr. 28 – 31
Supra, nr. 22.
Supra, nr. 23.
IPCC 2018, SR 1.5°C.
IPCC 2019, SR Ocean; IPCC 2019, SR Land.
Supra, nr. 29.
Supra, ibid.
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HOOFDSTUK 2. De klimaatopwarming: basisgegevens
41.

Om de klimaatopwarming en de uitdaging die deze problematiek momenteel vormt voor de
wereldleiders, inclusief de verweersters, goed te begrijpen, is een inzicht nodig in het
broeikaseffect en de impact van de antropogene uitstoot van broeikasgassen (BKG).
Basiskennis van de kenmerken van de verschillende BKG’s is eveneens essentieel. Om de
huidige situatie inzake BKG-concentratie in de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende
klimaatverandering te beoordelen, is het tot slot net zo belangrijk om zich rekenschap te geven
van de traagheid waarmee het klimaatsysteem reageert, wat onder andere aangeeft hoe
belangrijk overgangstrajecten zijn voor een samenleving die geen of bijna geen BKG’s meer
uitstoot.

SECTIE 1.
42.

Standpunt van de verweersters

De verweersters besteden heel weinig aandacht aan de oorzaken en de kenmerken van de
klimaatopwarming.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt zich tot de verklaring dat het [vrij vertaald] zich “al
vele jaren … van de realiteit en de risico’s waarmee klimaatveranderingen gepaard gaan”
rekenschap geeft en dat het geenszins [vrij vertaald] “de risico’s die deze risico’s met zich
brengen” betwist42. Het Vlaamse Gewest zwijgt over de kwestie. Het Waalse Gewest beperkt
zich tot de mededeling dat het [vrij vertaald] “de klimaateisen niet betwist”43.
Enkel de Federale Staat kaart de kwestie aan44. De uiteenzetting van de Federale Staat stemt
grotendeels overeen met de uiteenzetting die hierna volgt en vormt dus als dusdanig een
bevestiging ervan. Eén punt verdient echter de aandacht. De Staat voert aan dat de relatie [vrij
vertaald] “tussen de antropogene BKG-uitstoot en de wereldwijde stijging van de gemiddelde
temperatuur alsook de klimaatveranderingen langzaamaan door het IPCC werd vastgesteld”45.
Wat de antropogene oorsprong van de klimaatopwarming betreft, wordt deze uitspraak
gestaafd door te verwijzen naar de vijf opeenvolgende evaluatierapporten van het IPCC46. Wij
komen hierop terug wanneer wij de kwestie behandelen.

SECTIE 2.
43.

Het broeikaseffect

De snelheid waarmee het klimaat verandert en de aarde opwarmt, is verre van natuurlijk.
In zijn Evaluatierapport van 2014 meent het IPCC met name dat:
"De opwarming van het klimaatsysteem is ontegensprekelijk en sinds de jaren vijftig
van de vorige eeuw zijn veel van de waargenomen veranderingen al decennia of zelfs
millennia zonder weerga. De atmosfeer en de oceaan zijn opgewarmd, de sneeuw- en
ijsbedekking is afgenomen, de zeespiegel is gestegen en de broeikasgasconcentraties zijn
toegenomen […]”47 (eigen benadrukking).

42

Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1 oktober 2019, nr. 1.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest van 30 september 2019, p. 4.
44 Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 27 september 2019, p. 10-12 en p. 14-18.
45 Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 27 september 2019, p. 14.
46 Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 27 september 2019, p. 12.
47 IPCC 2014, AR5 WG I, SPM, p. 2, Stuk B.16 .
43
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44.

Om het fenomeen van de klimaatopwarming te begrijpen, moeten wij de atmosfeer
beschouwen als een gasvormig omhulsel dat de aarde omgeeft en in verschillende lagen
verdeeld is (op verschillende hoogtes)48. Ongeveer de helft van de zonnestralen die de
atmosfeer binnenkomen, bereiken het aardoppervlak. De rest wordt tegengehouden,
bijvoorbeeld door het wolkendek. Van de stralen die het aardoppervlak bereiken, wordt een
deel geabsorbeerd door de vegetatie en de oceanen en wordt een deel gereflecteerd als
infrarode straling (warmte) 49 en 50.

45.

In de atmosfeer zijn er van nature verschillende broeikasgassen. De belangrijkste
broeikasgassen zijn koolstofdioxide of CO2, methaan of CH4, distikstofoxide (N2O) en ozon
(O3). Deze broeikasgassen laten gemakkelijk zonlicht door, maar zijn niet erg doorlaatbaar
voor infraroodstralen (warmte) die terug in de ruimte worden gestuurd51. Dit leidt tot het
"broeikaseffect": net als in een serre wordt de energie van de zon opgevangen in een beperkte
ruimte van de atmosfeer52.
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J. G. SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, United States, Taylor & Francis, 1996, p. 13; A. R. W.
JACKSON & J. M. JACKSON, Environmental Science, Verenigd Koninkrijk, Longman Group Ltd, 1996, p. 75.
J. G. SPEIGHT, op. cit., p. 15, figuren 1.2 en pp. 111-112; A. R. W. JACKSON & J. M. JACKSON, op. cit., p. 77; J.-P.
VAN YPERSELE & P. MARBAIX (onder de leiding van), “Impact du changement climatique en Belgique”,
Greenpeace et UCL, 2004, http://www.elic.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/docs/ImpactsGPvF-MR-NL.pdf, p.
15 (Stuk 0).
De zonnestraling die vanuit de ruimte de atmosfeer binnenkomt, wordt gekenmerkt door korte golven. De
straling die door het aardoppervlak wordt gereflecteerd, wordt echter gekenmerkt door lange golven die
waarneembaar zijn in de vorm van warmte. J.G. SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, 226; A. R.W.
JACKSON ET J.M. JACKSON, Environmental Science, 77.
C. FRÄSS-EHRFELD, Renewable Energy Sources; A. R. W. JACKSON & J. M. JACKSON, op. cit., p. 78; J. P. VAN
YPERSELE & P. MARBAIX, op. cit., p. 15.
J. G. SPEIGHT, op. cit., p. 15; A. R. W. JACKSON & J. M. JACKSON, op. cit., p. 78.
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46.

Het zogenaamde "natuurlijke" broeikaseffect betekent in wezen dat de gemiddelde
temperatuur op aarde relatief gematigd blijft, waardoor leven op aarde mogelijk is.
Wanneer echter door de mens veroorzaakte broeikasgassen (cf. infra) aan de atmosfeer
worden toegevoegd, neemt het broeikaseffect toe en wordt de aarde warmer dan ze van
nature is. De door de mens geïnitieerde klimaatopwarming leidt tot klimaatveranderingen,
waarvan wij de gevolgen nu al voelen53. Zij zullen steeds schadelijker worden naarmate er
meer broeikasgassen worden uitgestoten. Onderstaande figuur illustreert dit door de mens
veroorzaakte broeikaseffect.

Figuur 3. Het door de mens veroorzaakte broeikaseffect

SECTIE 3.
47.

Antropogene BKG-emissies

De opwarming van de aarde die de klimaatopwarming veroorzaakt, wordt voornamelijk
veroorzaakt door het menselijke gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie, gas en
bruinkool. De mens verbrandt deze fossiele brandstoffen omdat ze energie vrijmaken die hij
bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van elektriciteit (energiesector), de aandrijving van
machines (industrie), het vervoer (mobiliteit) of de verwarming van gebouwen. Bij die
verbranding komt niet alleen energie vrij, maar ook 'afval' in de vorm van BKG's. Deze emissies
verhogen de natuurlijke concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt de
temperatuur op aarde doet stijgen. Het is die opwarming van de planeet die de
klimaatverandering veroorzaakt.

53

Infra, nr. 100-179.
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De relatie tussen fossiele brandstoffen, broeikasgassen en klimaatopwarming is al meer dan
100 jaar bekend54.

48.

Het oorzakelijk verband tussen menselijke activiteiten en klimaatopwarming is volgens de
IPCC-wetenschappers onbetwistbaar [vrij vertaald]:
"De antropogene uitstoot van broeikasgassen, die sinds het pre-industriële tijdperk is
toegenomen, voornamelijk als gevolg van de economische en bevolkingsgroei, is nu
hoger dan ooit, wat resulteert in ongekende atmosferische concentraties van
koolstofdioxide, methaan en distikstofoxide gedurende minstens 800.000 jaar. Hun
effecten, samen met die van andere antropogene factoren, werden in het hele
klimaatsysteem waargenomen en zijn uiterst waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak
van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20e eeuw”55 (eigen
benadrukking).
En verder [vrij vertaald]:
”De invloed van de mens op het klimaatsysteem is duidelijk vastgesteld op basis van
gegevens over de toename van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, de
positieve stralingsforcering, de waargenomen opwarming en het inzicht in het
klimaatsysteem.”56 (eigen benadrukking).

SECTIE 4.

Broeikasgassen en de eigenschappen ervan

49.

Zoals hierboven aangegeven, zijn de belangrijkste broeikasgassen koolstofdioxide of CO2,
methaan of CH4, distikstofoxide (N2O) en ozon (O3).

50.

Onderstaande tabel, die afkomstig is uit het IPCC-Evaluatierapport van 2014, toont de
hoeveelheid antropogene broeikasgasemissies per jaar over de periode 1970-201057. Hieruit
blijkt duidelijk dat de uitstoot van CO2 al tientallen jaren veruit de grootste is. De tabel maakt
een onderscheid tussen de CO2 afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen en
industriële processen enerzijds en de CO2 afkomstig uit de bosbouw en andere vormen van
bodemgebruik (FAT) anderzijds. De CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen en
industriële processen droeg voor 78% bij aan de toename van de totale broeikasgasemissies
tussen 1970 en 201058.

54

55

56
57
58

IPCC 2007, AR4 WGI, p. 103: “The realization that Earth’s climate might be sensitive to the atmospheric
concentrations of gases that create a greenhouse effect is more than a century old.” [vrij vertaald] "Het besef
dat het klimaat op aarde gevoelig zou kunnen zijn voor de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer is
meer dan een eeuw oud."
IPCC 2014, AR5 SYR, p. 4. “Uiterst waarschijnlijk” betekent dat de mate van zekerheid van de deskundigen
meer dan 95% bedraagt (supra, nr. 37). In hun vorige rapport, dat in 2007 werd gepubliceerd, beperkten de
klimaatdeskundigen zich - uit voorzorg – tot de stelling dat deze invloed "zeer waarschijnlijk" was, wat
overeenkwam met meer dan 90% zekerheid. Stuk B.4.
IPCC 2014, AR5 WG I, SPM p. 13, Stuk B.16.
IPCC 2014, AR5 SYR, p. 5, Stuk B.21.
IPCC 2014, AR5 SYR, SPM, p. 48, Stuk B.22.
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Figuur 4. Totale jaarlijkse antropogene BKG-emissies per gasgroep tussen 1970 en 2010
In zijn evaluatierapport van 2014 heeft het IPCC ook de volgende grafiek gebruikt om aan te
tonen dat de antropogene CO2-emissies tussen 1750 en 2011 gestaag zijn toegenomen. De
wereldwijde antropogene CO2-uitstoot waarvan sprake in dat rapport, is enerzijds afkomstig
van de bosbouw en ander landgebruik en anderzijds van het gebruik van fossiele brandstoffen,
de productie van cement en het affakkelen. De cumulatieve CO2-uitstoot van elk van deze
emissiebroncategorieën wordt weergegeven door de verticale balken in de rechtergrafiek over
1970 en over 2011. De uitstoot wordt uitgedrukt in 'GtCO2', oftewel gigaton CO2.
Deze grafieken tonen de versnelling van de CO2-uitstoot sinds 1950 en vooral sinds 1970,
voornamelijk als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Figuur 5. 1750-2011: samengevoegde CO2-emissies
51.

CO2 wordt beschouwd als het meest gevaarlijke BKG. Het problematische karakter heeft te
maken met de lange levensduur: eenmaal in de atmosfeer, blijft het gedurende eeuwen. Van
alle CO2 die in de atmosfeer vrijkomt, wordt een deel weer opgenomen door oceanen en
bossen. Maar die capaciteit om CO2 te absorberen, vermindert als gevolg van de ontbossing en
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de opwarming van de oceanen59. De rest wordt vrijwel niet afgebroken, in tegenstelling tot
andere broeikasgassen. De wetenschap heeft ontdekt dat de CO2-moleculen pas na enkele
honderden jaren en gedeeltelijk zelfs na duizenden jaren uit de atmosfeer verdwijnen, maar
ondertussen hun opwarmende eigenschappen behouden. De huidige CO2-concentratie in de
atmosfeer is dus in feite een opeenstapeling van antropogene CO2-emissies sinds 1750 (het
begin van de industriële revolutie) tot nu. De antropogene CO2-uitstoot sinds 1750 heeft de
concentratie van dit broeikasgas in de atmosfeer met 40% doen toenemen en heeft de fysischchemische samenstelling van de atmosfeer drastisch gewijzigd60.
De andere broeikasgassen kunnen schadelijker zijn, in die zin dat hun globaal
opwarmingsvermogen (‘Global Warming Potential’ of ‘GWP’)61 groter is, terwijl hun
levensduur veel korter is, eerder tientallen jaren en niet eeuwen en millennia.
52.

Aangezien CO2 het grootste deel van de uitstoot vertegenwoordigt, wordt het effect van
andere broeikasgassen op de klimaatopwarming uitgedrukt in equivalenten van de
opwarmingswaarde van CO2. Niet-CO2-BKG, zoals methaan, worden dus meestal uitgedrukt in
"CO2-eq" (CO2-equivalent) 62. Voor een goed begrip van het volgende, meer technische deel is
het nuttig dit te weten.
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke uitspraken en de
normen uitgedrukt in CO2-concentraties en die uitgedrukt in CO2-eq.-concentraties, aangezien
de waarden in ppm (parts per million) niet dezelfde zijn, wat verwarring kan veroorzaken bij
het lezen van de IPCC-rapporten. Vanuit eenzelfde hoek dient men aandacht te hebben voor
de specifieke draagwijdte van de eenheid “ppm Co2-eq”. De eenheid “ppm” betekent “parts
per million ("delen per miljoen"). Zo betekent 300 ppm CO2 dat van elk miljoen moleculen in
de atmosfeer er 300 uit CO2 bestaan. Wanneer de eenheid “ppm Co2-eq” gebruikt wordt, is
dat om de concentratie aan te duiden van alle BKG’s zonder onderscheid, waarbij de
concentratie van BKG’s die geen CO2 zijn, teruggebracht wordt tot een CO2-concentratie die
afhangt van hun opwarmingsvermogen63.

53.

Dit brengt ons wij het begrip ‘koolstofbudget’ (carbon budget) en de verwante begrippen
‘totale koolstofbudget’ en ‘residuele koolstofbudget’.

54.

Het verband tussen de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer en de stijging van de
temperatuur op aarde is nagenoeg lineair64. Dat verband, dat specifiek betrekking heeft op
59

60
61

62

63
64

Advies van 26 november 2009 op de Klimaattop van Kopenhagen, Milieu- en Natuurraad Vlaanderen, p. 13,
Stuk C.5. Ook in Vlaanderen weerklinkt kritiek op het ontbossingsbeleid. Zie onder meer: L. DE ROY, “Groen:
"Elke dag een voetbalveld aan bos gekapt in Vlaanderen"“, VRT Nieuws, 11 april 2019, Stuk K.4.
IPCC 2014, AR5 SYR, p. 47, Stuk B.21.
Het GWP is een vergelijkende index die aan een BKG gekoppeld wordt en de marginale bijdrage aan de
klimaatopwarming van dat BKG kwantificeert in vergelijking met die van koolstofdioxide.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardopwarmingsvermogen.
Volgens het IPCC is de uitstoot van CO2-equivalent (CO2-eq) “The amount of carbon dioxide (CO2) emission
that would cause the same integrated radiative forcing or temperature change, over a given time horizon, as
an emitted amount of a greenhouse gas (GHG) or a mixture of GHGs” [vrij vertaald]: "de uitgestoten
hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die gedurende een bepaalde tijdshorizon dezelfde geïntegreerde
stralingsforcering zou veroorzaken als een hoeveelheid uitgestoten van één of meerdere broeikasgassen
(BKG)]”. The CO2-equivalent emission is obtained by multiplying the emission of a GHG by its Global Warming
Potential (GWP) for a 100 year time horizon [vrij vertaald]: de uitstoot van CO2 -equivalent wordt verkregen
door de uitstoot van een BKG te vermenigvuldigen met zijn aardopwarmingsvermogen (GWP) over een periode
van 100 jaar. […]”.
Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), punt 1.2, Stuk O.9.
IPCC 2013, AR5 WG I, p. 1033, Stuk B.15, “The principal driver of long-term warming is total emissions of CO2
and the two quantities are approximately linearly related”; p. 1113, “the near linear relationship between
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CO2-concentraties en de klimaatopwarming, en helemaal niet op de gevolgen van de
klimaatopwarming, blijkt uit onderstaande figuur. De ovalen geven een bereik van de BKGconcentraties (ppm CO2eq) aan. De lineaire correlatie tussen hogere CO2-concentraties, die het
overgrote deel van de BKG’s in de atmosfeer uitmaken, en de stijging van de gemiddelde
temperatuur op aarde is duidelijk. Bemerk ook dat een opwarming met minder dan 1,5°C een
BKG-concentratie in de atmosfeer vereist van minder dan 430 ppm CO2-eq65.

Figuur 6. Verband tussen de klimaatopwarming en de samengevoegde uitstoot van BKG’s
Deze nagenoeg lineaire verhouding tussen de samengevoegde broeikasgasemissies en
klimaatopwarming berust op het begrip van een koolstofbudget in de klimatologie. In zijn
vierde Evaluatierapport stelt het IPCC dat een stijging van de wereldwijde temperatuur met
2°C zou leiden tot een CO2-concentratie in de atmosfeer van 350 tot 400 ppm (parts per
million CO2). De stijging van de temperatuur beperken tot 1,5°C impliceert een totaal
koolstofbudget van 430 ppm Co2-eq. Rekening houdend met de huidige CO2-concentratie in de
atmosfeer, blijft er maar weinig CO2-budget meer over voordat de kritische concentratie
bereikt zou worden. In “ppm Co2-eq” komt een concentratie van 450 ppm Co2-eq, volgens
voorzichtige ramingen, overeen met een stijging van de temperatuur met 2°C en een
concentratie van 430 ppm Co2-eq met een stijging van de temperatuur met 1,5°C66. Wij krijgen
nog herhaaldelijk de kans om op deze gegevens terug te komen, onder meer bij de motivering
van de gevorderde injuncties.

65

66

cumulative CO2 emissions and peak global mean temperature is well established in the literature...” [vrij
vertaald]: p. 1033, “De belangrijkste factor achter de opwarming op de lange termijn is de totale CO 2-uitstoot
en de twee hoeveelheden zijn zo goed als lineair”; p. 1113, “het zo goed als lineaire verband tussen de
gecumuleerde CO2-emissies en de wereldwijde gemiddelde piektemperatuur blijkt in de literatuur heel
duidelijk…”.
Zie ook IPCC 2013, AR5 WG I, SPM, p. 25, Stuk B.16 en IPCC 2014, AR5 SYR, p. 8, Stuk B.21.
IPCC 2014, AR5 WG II, Stuk 0 p. 8-9: “Any given level of warming is associated with a range of cumulative CO 2
emissions, and therefore, e.g., higher emissions in earlier decades imply lower emissions later” [vrij vertaald:]
“Elk opwarmingsniveau is gekoppeld aan een reeks cumulatieve CO 2-emissies en bijgevolg, bijvoorbeeld,
houden hogere emissies tijdens de voorgaande decennia later beperkte emissies in». Voetnota 6 op bladzijde
8 stelt: “Quantification of this range of CO2 emissions requires taking into account non-CO2 drivers” – [vrij
vertaald]: “Voor de kwantificering van deze reeks CO2-emissies moet met andere factoren dan enkel de CO2
rekening gehouden worden”.
IPCC 2007, AR4 WG III, H.3 p. 227 en 229 (tabel 3.10), Stuk B.8.

41

Wij hebben het over ‘koolstofbudget’ aangezien er eigenlijk geen ander budget is dan het
‘koolstofbudget’, wat verklaard wordt door de relatief korte levensduur van de andere BKG's.
55.

In het licht van het koolstofbudget zijn de totale wereldwijde CO2-emissies in de toekomst
sterk beperkt. Met elke uitgestoten ton CO2 verkleint het residuele budget. Hoe langer het
duurt voordat de nodige uitstootreducties worden doorgevoerd, hoe sneller het residuele
koolstofbudget zal slinken, met alle gevolgen van dien (zie infra)67.
Onderstaande figuur, waarvan de gegevens lopen tot 201768, laat zien dat in 2017 een CO2concentratie in de atmosfeer van 405,0 ppm werd bereikt. De figuur situeert dit
concentratieniveau ook in de tijd.

Figuur 7. De CO2 -concentraties in de atmosfeer sinds 800.000 jaar
Tijdens de 8.000 jaar vóór de industriële revolutie lag de CO2-concentratie in de atmosfeer
tussen de 260 ppm en 280 ppm69. Gedurende al die jaren was de temperatuur relatief stabiel.
Bij het begin van de industriële revolutie bedroeg deze concentratie 280 ppm en nu zitten wij
al ruim boven 400 ppm CO2, een stijging met meer dan 40% zoals hierboven al vermeld70. Zelfs
tijdens de jongste 800.000 jaar zou de CO2-concentratie in de atmosfeer nooit meer hebben
bedragen dan 300 ppm (warmste periodes) en nooit minder dan 180 ppm (ijstijden).71
56.

Daar waar de CO2-concentratie in 2017 een waarde van 405 ppm bereikte, zoals in
bovenstaande figuur te zien is, blijkt uit onderstaande grafiek dat deze in 2019 al is gestegen
tot 412 ppm, wat meteen de snelheid laat zien waarmee de concentraties toenemen. Als de
broeikasgasemissies op deze manier blijven stijgen, verwachten klimaatwetenschappers een
overschrijding van de kritische drempel van 1,5°C tegen 2030-205272 en, deze eeuw nog, een
opwarming met meer dan 4˚C boven het pre-industriële niveau73. Dit zou ronduit rampzalig
zijn.
67
68
69
70
71

72
73

Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), Stuk O.9.
R. Lindsey, ‘Climate change: Atmospheric Carbon Dioxide’, NOAA, climate.gov, 19 september 2019, Stuk xxx.
IPCC 2007, AR4 WG I, SPM, p. 25, Stuk 0 en IPCC 2013, AR5 WG I, SPM, p. 2, Stuk B.16.
Supra, nr. 38.
IPCC 2013, AR5 WG I, p. 385 en 391, Stuk B.15. De studie van de samenstelling van de atmosfeer van 800.000
jaar geleden tot op heden is gebaseerd op ijsbemonstering op Antarctica, aan de Noordpool en in Groenland.
IPCC, SR 1.5°C, SPM, p. 6, A.1, Stuk B.24.
IPCC 2014, AR5 WG I, SPM p. 8, Stuk B.20. “Baseline scenarios, those without additional mitigation, result in
global mean surface temperature increases in 2100 from 3.7˚C to 4.8˚C compared to pre-industrial levels.” (vrij
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Figuur 8. De CO2-concentratie in de atmosfeer in februari 2019

SECTIE 5.

De opwarming tot nu en de traagheid waarmee het klimaatsysteem
reageert op de toenemende BKG-concentraties in de atmosfeer

57.

Schattingen geven aan dat de menselijke activiteiten tot nu toe al een gemiddelde
klimaatopwarming hebben veroorzaakt met ongeveer 1°C boven het pre-industriële niveau,
met een waarschijnlijkheidsmarge tussen 0,8°C en 1,2°C74.

58.

Het klimaatsysteem reageert langzaam op de toenemende BKG-concentratie in de atmosfeer.
Het duurt immers 30 tot 40 jaar voordat de vrijgekomen BKG’s hun volledige
opwarmingseffect in de atmosfeer en op aarde bereiken75. Dit houdt in dat door de uitstoot in
het verleden - die eeuwenlang en deels ook millennia lang in de atmosfeer zal blijven - extra
opwarming sowieso onvermijdelijk is, zoals het IPCC uitlegt [vrij vertaald]:
"De opwarming door antropogene emissies sinds de pre-industriële tijd tot nu zal
eeuwen tot millennia aanhouden en zal op lange termijn veranderingen in het
klimaatsysteem blijven veroorzaken, zoals een stijging van de zeespiegel, met alle
gevolgen van dien (hoge betrouwbaarheid)"76 (eigen benadrukking).
Door deze trage reactie van het klimaatsysteem zullen de volledige gevolgen van onze uitstoot
tot nu toe voor de klimaatopwarming pas na 2050-2060 zichtbaar worden. Inderdaad: (1) de

74
75

76

vertaald: "De basisscenario's, die zonder mitigatie, vertalen zich in een wereldwijde temperatuurstijging in
2100 met 3,7°C tot 4,8°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. "
IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, p. 4, Stuk B.23.
En die toegenomen warmte heeft vervolgens nog honderden jaren een invloed op de opwarming van de
oceanen en de ijsmassa’s als elementen van het klimaatsysteem die het traagst opwarmen.
IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, p. 5, Stuk B.24: “Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial
period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term
changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), …”.
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vertraging met 30 tot 40 jaar betekent dat nu pas de schadelijke gevolgen van de BKGemissies tot 1980 merkbaar zijn; (2) de opwarming en de schadelijke gevolgen van de BKGemissies van 1980 tot nu zullen pas over 30 tot 40 jaar volledig zichtbaar worden.
59.

Het algemene beeld van de schade waarmee de klimaatopwarming gepaard gaat, is dat van
kruipende schade, waarbij de schade niet van het ene op het andere moment voluit intreedt,
maar geleidelijk aan toeneemt als gevolg van de cumulatieve effecten ervan. Vergelijk het met
de situatie waarin werknemers voortdurend worden blootgesteld aan gevaarlijke emissies en
geleidelijk aan een steeds ernstigere silicose ontwikkelen; hun longen worden steeds meer en
op een kruipende manier aangetast. De ziekte ontwikkelt zich pas na enkele tientallen jaren
van blootstelling.

60.

De schade die wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2, is voor de mens niet alleen
kruipend, maar ook latent. Dit betekent dat de schade wel degelijk aanwezig is (schade aan de
chemische samenstelling van de atmosfeer in de vorm van een te hoge CO2-concentratie),
maar dat deze nog niet zichtbaar of merkbaar is omdat de resulterende opwarming zich
slechts met een grote vertraging manifesteert77. De latente schade creëert een bijzonder
risico omdat deze lange tijd onzichtbaar verder kan toenemen voor de schadelijke gevolgen
ervan merkbaar worden. Tegen de tijd dat de schade wordt "ontdekt", zal het al te laat zijn,
omdat veel van de schade onherstelbaar zal zijn. Om dergelijke effecten zichtbaar te maken,
verwijzen wij naar het asbestosemesothelioom: een dodelijke beroepsziekte die pas 30 jaar na
blootstelling aan asbestkristal tot uiting komt. Toen de eerste slachtoffers van mesothelioom
verschenen, werden er maatregelen genomen, maar voor veel slachtoffers die de afgelopen 30
jaar aan asbest waren blootgesteld, kwamen die maatregelen te laat en kon de schade
(overlijden binnen twee jaar) niet meer worden voorkomen.

SECTIE 6.
61.

Het belang van snel en doortastend optreden

Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden besproken, vinden de klimaatwetenschap en de
wereldgemeenschap dat de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde vanwege de
eraan verbonden gevaren niet meer dan 1,5°C mag bedragen. De klimaatmodellen voorspellen
significante verschillen in de regionale klimaatkenmerken tussen de huidige omstandigheden
en een opwarming met 1,5°C, alsook tussen een opwarming met 1,5°C en een opwarming met
2°C. Het verschil tussen een opwarming met 2°C en 1,5°C is verre van marginaal, zoals
hieronder wordt geïllustreerd. Wij komen hier verder in detail op terug78.

77
78

Supra, nr. 58.
Infra, nr. 103 en 105-142.
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Figuur 9. Opwarming met 1,5°C of 2°C: enkele verschillen
62.

Dankzij het IPCC-Evaluatierapport van 2014 kunnen wij de voorgaande vergelijking duiden
tegenover enkele andere mogelijke scenario's. Dit rapport schetst twee van de vier
bestudeerde scenario’s in detail: RCP2.6 en RCP8.579. Voor een goed begrip, RCP2.6 staat voor
een scenario met een ambitieus klimaatbeleid dat mikt op een klimaatopwarming met
waarschijnlijk minder dan 2°C boven de pre-industriële niveaus80. Het RCP8.5-scenario, ook wel
het "business as usual"-scenario genoemd, met voortzetting van het huidige beleid, komt
overeen met een BKG-emissiescenario dat vergelijkbaar is met het traject dat wij momenteel
volgen en dat leidt tot een klimaatopwarming met ongeveer 4°C in 210081.
Inzake de evolutie van de gemiddelde temperaturen, de gemiddelde neerslag en de
gemiddelde zeespiegel over een periode van 100 jaar, tussen 1986-2005 enerzijds en 20812100 anderzijds, levert de vergelijking het volgende op:

79

80
81

RCP: Representative Concentration Pathways of Representatieve concentratieroutes. Gezien onze kennis
van de mechanismen inzake klimaatopwarming in dit stadium van de conclusies, is dit een goed moment om
de cijfers die typisch zijn voor de RCP’s, met name RCP2.6 en RCP8.5 in de gepresenteerde figuur, toe te
lichten. Deze cijfers hebben betrekking op de infraroodstralenforcering, uitgedrukt in Watt per vierkante
meter (W/m²), die het resultaat is van BKG-concentratie. Wanneer de BKG-concentratie lager is, is deze
forcering lager. Concreet: minder van deze stralen, en dus minder warmte worden vastgehouden. Naarmate
de concentratie van broeikasgassen toeneemt, wordt de forcering sterker: meer en meer infraroodstralen
worden vastgehouden.
Supra, nr. 36.
Ibid.
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Figuur 10. RCP2.6 en RCP8.5 tegen 2100: temperaturen, neerslag en zeespiegel
63.

Een ander gevolg van de opwarming die onze aandacht verdient, zijn de zogenaamde
omslagpunten (‘tipping points’). Overschrijding van deze omslagpunten kan leiden tot een
bruuske klimaatverandering die veel erger is dan wat wij reeds verwachten, en die zodanig is
dat mens noch natuur zich kunnen aanpassen. Wij krijgen later nog de kans om hierop terug te
komen82. Volgens het Bijzonder IPCC-rapport van 2018 neemt het risico van dergelijke
omslagpunten waanzinnig snel toe bij een stijging van de wereldwijde temperatuur met 1°C
tot 2°C vergeleken met de gemiddelde temperatuur van het pre-industriële tijdperk83.

82
83

Infra, nr. 136-142.
https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/# en IPCC 2014, AR5 SPM, p. 72, Stuk B.16.
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64.

Daar waar de klimaatopwarming momenteel ongeveer 1°C bedraagt en de gevolgen van de
jongste decennia nog bewaarheid moeten worden, blijft de kritische drempel van 1,5°C
gestand als nieuwe na te streven doelstelling [vrij vertaald]:
"De opwarming door antropogene emissies vanaf de pre-industriële tijd tot op heden zal
eeuwenlang tot duizenden jaren aanhouden en langdurige veranderingen in het
klimaatsysteem blijven veroorzaken, zoals de stijging van de zeespiegel, met alle
gevolgen van dien (hoog betrouwbaarheidsniveau). Maar het is onwaarschijnlijk dat
alleen deze emissies een opwarming van 1,5°C zullen veroorzaken (middelmatig
betrouwbaarheidsniveau). Het is onwaarschijnlijk dat de antropogene emissies (met
inbegrip van de broeikasgassen, aerosolen en hun precursoren) tot nu de komende
twee of drie decennia (hoog betrouwbaarheidsniveau) of over een periode van een
eeuw (middelmatig betrouwbaarheidsniveau) een extra opwarming van meer dan
0,5°C zullen veroorzaken”84 (eigen benadrukking).

65.

Het zal echter tijd kosten om de wereldwijde samenleving die afhangt van fossiele
brandstoffen om te vormen tot een samenleving die weinig of geen broeikasgassen uitstoot.
Het is onvermijdelijk dat er een overgangsfase komt, waarin fossiele energie nog steeds zal
worden verbrand. Deze bijkomende emissies zullen bijdragen aan een bijkomende sterke
klimaatopwarming boven de reeds waargenomen 1,0°C opwarming en de bijkomende
opwarming die sowieso op komst is als gevolg van eerdere emissies.
Gelet op het koolstofbudget dat nog beschikbaar is om de limiet van 1,5°C opwarming te
halen, is het enorme belang van de overgangstrajecten naar een koolstofarme maatschappij
duidelijk. De snelheid, de ambitie en het gevolgde traject om naar een koolstofarme
samenleving over te schakelen, zijn van het grootste belang. Want zonder een uiterst sterke
vermindering van de netto-emissies is het vrijwel zeker dat de klimaatopwarming in 2100 zal
oplopen tot 3° à 4°C (en dan nog verder zal toenemen) Wij verwijzen in dit verband naar de
verregaande ontoereikendheid van de nationale emissiereductie-inspanningen die de
Lidstaten zijn overeengekomen in het kader van het Akkoord van Parijs, dat wij verder in dit
document toelichten. Zelfs wanneer ze allemaal worden nageleefd, zijn deze verbintenissen of
“nationaal bepaalde bijdragen)” (‘Nationally determined contributions’) immers ruim
ontoereikend85. Dit blijkt duidelijk uit de onderstaande figuur van Climatebudget Action
Tracker (“CAT”) die de voorspellingen toont van de betrokken wetenschappelijke
onderzoekscentra in september 201986.

84

85

86

IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, p. 5, Stuk B.24: “Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial
period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term
changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these
emissions alone are unlikely to cause global warming of 1,5°C (medium confidence) [….] Anthropogenic
emissions (including greenhouse gases, aerosols and their precursors) up to the present are unlikely to cause
further warming of more than 0.5 °C over the next two or three decades (high confidence) or on a century time
scale (medium confidence).”
Infra, nr. 95 - 96.
Zie ook F. HARVEY, “Latest data show steep rises in CO2 for seventh year. Readings from Hawaii observatory
bring threshold of 450 ppm closer sooner than had been anticipated”, The Guardian, 4 juni 2019, Stuk L.11:
“Atmospheric concentrations of [CO2] were 414.8 ppm in May”.
https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/
De Climatebudget Action Tracker is een onafhankelijke wetenschappelijke analyse, gemaakt door drie
onderzoekscentra die sinds 2009 wereldwijd de klimaatactie monitoren. Zie https://climateactiontracker.org/
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Figuur 11. De opwarmingsprojecties tot 2100
In de drie onderzochte scenario's zijn de temperaturen die met een streep aan de
thermometer zijn gekoppeld, mediane schattingen87 voor de opwarming in 2100. Dit betekent
dat er 50% kans is dat de berekende temperatuur wordt overschreden als men het gegeven
emissietraject volgt. Zo geeft het emissietraject in het scenario van de verbintenissen van de
landen in het kader van het Akkoord van Parijs ("Pledges and targets") een 50% kans op een
opwarming met 2,9°C of meer in 2100, de mediaanwaarde tussen een minimale opwarming
met 2,3°C en een maximale opwarming met 3,7°C. Deze verbintenissen zijn duidelijk
ontoereikend.
66.

Uit dit Bijzonder rapport van het IPCC van 2018 blijkt dat er weliswaar dringend behoefte is
aan aanzienlijke emissiereducties, maar dat deze technisch nog steeds haalbaar zijn en veel
voordelen zullen blijven opleveren (bv. schonere lucht, banen in de sector van de
hernieuwbare energie enz.)88. Zoals verder in deze conclusies zal worden toegelicht, zal de
BKG-uitstoot door de ontwikkelde landen, waaronder België, in 2050 tot nul moeten worden
gereduceerd, met als gevolg dat deze tegen 2030 met 55 tot 65% zal moeten worden
gereduceerd ten opzichte van 1990.

87

88

De "mediaan" is de waarde x die, in een groep van waarden gerangschikt van laag naar hoog, deze set van
waarden in twee deelt zodat de helft van de waarden kleiner dan of gelijk is aan x en de andere helft groter
dan of gelijk aan x.
IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, Stuk C.2 (a.o. C.2.3) p. 51; Stuk C.1.2, p.12.
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SECTIE 7.
67.
-

-

-

-

68.

Tot besluit

Uit dit hoofdstuk onthouden wij de volgende elementaire gegevens:
De klimaatopwarming wordt veroorzaakt door de antropogene uitstoot van BKG's;
De CO2 die afkomstig is van het gebruik van fossiele brandstoffen, is veruit het belangrijkste
BKG's, zowel kwantitatief als vanwege de lange levensduur, met name gedurende eeuwen en
zelfs millennia. CO2 bepaalt op een doorslaggevende manier de accumulatie van BKG’s in de
atmosfeer en dus de wereldwijde klimaatopwarming;
De huidige CO2-concentratie in de atmosfeer is ongezien sinds 800.000 jaar. De situatie die
wij nu meemaken is werkelijk uniek, zelfs op geologische schaal89;
De CO2-uitstoot is sinds 1970 exponentieel toegenomen;
Het verband tussen de CO2-concentratie in de atmosfeer en de klimaatopwarming is
nagenoeg lineair;
Dit nagenoeg lineaire verband vormt de basis voor het concept van het koolstofbudget en de
daarvan afgeleide concepten, zoals het residuele koolstofbudget;
Het klimaatsysteem reageert langzaam op de toename van broeikasgassen in de atmosfeer.
De gevolgen van de opwarming die zich vandaag voordoen, zijn het gevolg van de uitstoot
van BKG’s tot ongeveer 1980. De opwarming en de gevolgen van de uitstoot tussen 1980 en
nu, een periode waarin de CO2-uitstoot exponentieel is toegenomen, hebben zich nog niet
gemanifesteerd. En in ieder geval zullen de opwarming en de gevolgen van de emissies vanaf
nu daar nog eens bijkomen;
Door de trage reactie van het klimaatsysteem is de schade als gevolg van de
klimaatveranderingen kruipend en latent en al veel groter dan nu kan worden waargenomen;
Op dit ogenblik bedraagt de klimaatopwarming ongeveer 1°C. De opwarming van de planeet
beperken tot 1,5°C, zoals gevraagd door de wereldwijde wetenschappelijke en diplomatieke
gemeenschap, is mogelijk;
De klimaatopwarming beperken tot 1,5°C, impliceert een koolstofbudget van 430 ppm CO2eq90. Het residuele koolstofbudget is zeer beperkt;
Het is overduidelijk dat in de overgang naar een koolstofarme samenleving de snelheid en de
ambitie van de emissiereducties cruciaal zullen zijn.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest besteden
geen enkele aandacht aan de oorzaken en kenmerken van de klimaatopwarming. Men kan zich
terecht afvragen in hoeverre dit gebrek aan informatie in een zogenaamd klimaatdossier van
invloed geweest is op hun juridische analyses, met name vanuit het oogpunt van (1) de
ontvankelijkheid, (2) de fout, de schade en het oorzakelijke verband daartussen in het kader
van het eerste middel ten gronde, ontleend aan de buitencontractuele aansprakelijkheid
(artikel 1382-1383 BW), (3) van het tweede middel ten gronde, ontleend aan schending van de
grondrechten, in het bijzonder de artikelen 2 en 8 van het EVRM, en tot slot ook (4)
betreffende het beginsel en de reikwijdte van de gevorderde injuncties.

89
90

Figuur 7.
IPCC 2007, AR4 WG III, H.3 p. 227 en 229 (tabel 3.10), Stuk B.8.
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HOOFDSTUK 3. Het UNFCCC (1992) en het sleutelbegrip 'gevaarlijke
antropogene klimaatopwarming'.
69.

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (hierna het "UNFCCC" of
het "Verdrag" genoemd) organiseert het internationale klimaatstelsel91.
De partijen bij het UNFCCC92 zijn overeengekomen er het volgende in op te nemen:
“Het uiteindelijke doel van dit Verdrag (…) is het bewerkstelligen (…) van een
stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau
waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen ”
(artikel 2 van de UNFCC) (eigen benadrukking).

70.

In dit hoofdstuk richten wij ons op dit uiteindelijke doel van het Verdrag, namelijk het
voorkomen van een gevaarlijke antropogene klimaatopwarming.
De hamvraag is in welk stadium de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde een
"gevaarlijke antropogene klimaatopwarming" veroorzaakt. Verschillende wetenschappelijke
studies hebben in 1990 al de drempel van 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau
vastgesteld als de uiteindelijke drempel die niet mag worden overschreden. Vervolgens werd
de drempel van 1,5°C aangemerkt om de gevolgen van een klimaatopwarming voorbij het
gevaarlijke niveau, in te sluiten.
Naar aanleiding van de wetenschappelijke definitie van “gevaarlijke opwarming” werden de
drempels van 2°C en 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële niveaus sinds minstens 2007
besproken tijdens de diplomatieke vergaderingen in het kader van het UNFCCC, met het idee
om ze op te nemen in een juridisch bindende tekst die overeenkomt met "gevaarlijke"
opwarming. Zo geschiedde in 2015, met artikel 2 van het Akkoord van Parijs.
Op de volgende pagina's wordt het traject van de wetenschappelijke en diplomatieke
consensus over het begrip "gevaarlijke antropogene klimaatopwarming" in detail geanalyseerd
en wordt aangetoond dat de verweersters actief tot dit traject hebben bijgedragen en dat zij er
dus kennis van hadden (“Sectie 3. Het concept van een gevaarlijke opwarming: het +2°Cscenario versus het +1,5°C-scenario).
Voorafgaandelijk onderzoeken wij het standpunt van de verweersters in dit verband (“Sectie 1.
Standpunt van de verweersters”) en verstrekken wij een aantal basisgegevens betreffende het
internationale klimaatstelsel (“Sectie 2. Het CCNUCC: enkele basisgegevens”).
Wij ronden af door een blik te werpen op het traject van de wereldwijde broeikasgasemissie
sinds het Akkoord van Parijs (“Sectie 4. Traject van de huidige werkelijke wereldwijde
emissies”) en wij besluiten (“Sectie 5. Tot besluit”).

91

92

Een internationaal rechtsstelsel wordt gedefinieerd als een geheel van regels en praktijken die verband
houden met het beheer en de uitvoering van één of meer internationale verdragen die nauw verbonden zijn
met gespecialiseerde instellingen die tot doel hebben de regels van deze verdragen te ontwikkelen - in: R.
VERHEYEN, Climate Change Damage and International Law – Prevention Duties and State Responsibility,
Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Uitgeverij, 2005, p. 43.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en#1

50

SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

71.

Voor zover zij zich buigen over de notie van gevaarlijke antropogene klimaatopwarming en de
ontwikkeling ervan in de wereldwijde wetenschappelijke en diplomatieke kringen, sluiten de
vier verweersters zich aan bij de belangrijke vaststaande feiten:
- De doelstelling om een dergelijke opwarming te voorkomen zoals vastgelegd in artikel 2
van het UNFCCC93;
- Het idee om deze gevaarlijke drempel in het internationale klimaatstelsel te kwantificeren,
met een drempel van 2°C die in 2007 voor het eerst naar voren gebracht werd tijdens de
Conferentie van Partijen (COP) van Bali94;
- De erkenning in het Akkoord van Kopenhagen (COP-15, 2009) van de noodzaak om de
temperatuurstijging te beperken tot 2°C en dat in dit akkoord zelfs de mogelijkheid wordt
overwogen om de langetermijndoelstelling naar een drempel van 1,5°C te verlagen95;
- Het herhalen van de doelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 2°C tijdens de
Conferentie van Cancún (COP-16, 2010) 96;
- De opstart van een "Gestructureerde dialoog tussen deskundigen" tijdens de Conferentie
van Doha (COP-18, 2012), met het oog op de neerwaartse bijstelling van de 2°C-drempel97;
- De doelstelling van het Akkoord van Parijs (COP-21, 2015), die inhoudt dat de stijging van
de wereldwijde gemiddelde temperatuur "ver onder 2°C ten opzichte van de preindustriële niveaus" moet worden gehouden en dat de inspanningen om de stijging van de
temperatuur tot 1,5°C te beperken, moeten worden voortgezet 98;
- De uitnodiging op de COP-21 aan het IPCC om een rapport voor te leggen over de
"gevolgen van de klimaatopwarming met meer dan 1,5°C boven de pre-industriële niveaus
en de daarmee samenhangende profielen van de evolutie van de wereldwijde BKGuitstoot"99;
- Het feit dat dit verslag aantoont dat de risico's voor het klimaat groter zijn bij een
klimaatopwarming met 1,5°C dan nu, en zelfs nog groter bij een klimaatopwarming met
2°C100.

72.

Geen van de verweersters betwist dat België, als partij bij het UNFCCC en dus bij de COP, heeft
bijgedragen aan de goedkeuring bij consensus van de verschillende beslissingen die dit orgaan
in de loop de jaren heeft genomen en dat het land en alle verweersters zodoende
noodzakelijkerwijs volkomen op de hoogte waren van de inhoud ervan.

SECTIE 2.
73.

Het UNFCCC: enkele basisgegevens

Het UNFCCC werd op 9 mei 1992 in New York aangenomen en is momenteel ondertekend
door 196 landen en één regionale organisatie, de Europese Unie. Het is op 21 maart 1994 in
werking getreden101.

93

94
95
96
97
98

99
100

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 21, zie ook p. 74; Aanvullende conclusies van het Brusselse
Gewest, p. 19; aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 6; Aanvullende conclusies van het Waalse
Gewest, p. 6.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 29.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 12; Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, p. 7.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, p. 7.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 34, zie ook p. 74.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 33-34, zie ook p. 21 en p. 74; Aanvullende conclusies van het
Brusselse Gewest, p. 13 – 14 (het Gewest erkent er de bindende kracht in van dit Akkoord); Aanvullende
conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 12; Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, p. 7.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 35.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 35
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Het verdrag fungeert als kader voor de ondertekenende staten voor verdere besprekingen en
besluiten over de internationale samenwerking ter voorkoming van een gevaarlijke
antropogene klimaatopwarming.
§1.

Het uiteindelijke doel

74.

Zoals reeds vermeld, is het uiteindelijke doel van de het UNFCCC het voorkomen van een
gevaarlijke, door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
De volledige tekst van artikel 2 van het Verdrag dat deze doelstelling vastlegt, luidt als volgt:
“Het uiteindelijke doel van dit Verdrag en alle daarmee verband houdende rechtskracht
hebbende akten die de Conferentie van Partijen aanneemt, is het bewerkstelligen, in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag, van een
stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau
waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt
voorkomen.
“Dit niveau dient te worden bereikt binnen een tijdsbestek dat toereikend is om
ecosystemen in staat te stellen zich op natuurlijke wijze aan te passen aan
klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproductie niet in gevaar komt en de
economische ontwikkeling op duurzame wijze te doen voortgaan” (eigen benadrukking).

§2.

De Conferentie van Partijen (COP) als hoogste besluitvormingsorgaan

75.

In artikel 7 van het UNFCCC wordt de Conferentie van Partijen (COP) opgericht als het hoogste
besluitvormingsorgaan van het Verdrag. De COP heeft als taak toezicht te houden op de
uitvoering van het UNFCCC, na te gaan of de genomen maatregelen toereikend zijn om het
uiteindelijke doel van het Verdrag, namelijk het voorkomen van een gevaarlijke
klimaatverandering, te bereiken, en, binnen de grenzen van zijn mandaat, de nodige besluiten
te nemen om de effectieve uitvoering van het Verdrag te bevorderen102. Als dusdanig speelt de
COP een doorslaggevende rol bij het uittekenen van het internationale klimaatbeleid.
Voor de besluitvorming binnen de COP van het UNFCCC geldt de consensusregel103.
Bemerk dus dat België, m.a.w. de verweersters, als één van de partijen van de COP, bij
consensus de verschillende beslissingen die dit orgaan in de loop van de jaren heeft genomen,
heeft goedgekeurd.

76.

De eerste bijeenkomst van de COP, de COP-1, vond plaats in 1995. De nummering van de
jaarlijkse bijeenkomsten gaat op deze manier door, waardoor de laatste COP tot dusver, die in
2019 in Madrid plaatsvond, de COP-25 is. De besluiten van deze COP zijn als volgt genummerd:
1/CP.13 verwijst naar het eerste besluit van COP-13 (in dit geval het Actieplan van Bali, zie
infra), het besluit 1/CP.21 verwijst naar het Akkoord van Parijs, dat als bijlage bij het eerste
besluit van de COP-21 was gevoegd.

101

102
103

Dat is 90 dagen na het bereiken van 50 ratificaties overeenkomstig artikel 23 van het UNFCCC; op Belgisch vlak
is de datum van inwerkingtreding 15 april 1996.
Art. 7 van het UNFCCC, Stuk 0.
A. Vihma, "Climate of Consensus: Managing Decision Making in the UN Climate Change Negotiations." Review
of European, Comparative & International Environmental Law, 2015, p. 58-68, specifiek p. 64.
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Vanaf 2007 wordt de nummering van de COP, in het zog van het Protocol van Kyoto,
opgesplitst volgens het besluitvormende orgaan en volgens de betrokken partijen, waarbij de
beslissingen van de COP die fungeert als Vergadering van de partijen bij het Protocol van
Kyoto, "CMP" worden genoemd. De eerste CMP vond plaats in 2005 en valt dus samen met
COP-11. Het eraan gekoppelde besluit wordt 1/CMP.1 genoemd en de nummering loopt zo
verder. De besluiten van het Orgaan van de partijen bij de Akkoord van Parijs ("CMA") worden
aangeduid met het acroniem 1/CMA.1 en de nummering loopt zo verder.

SECTIE 3. Het concept van een gevaarlijke opwarming’: het +2°C-scenario versus
het +1,5°C-scenario
77.

In deze sectie lichten de concluanten toe hoe en wanneer de partijen die het UNFCCC hebben
ondertekend een concrete invulling hebben gegeven aan de centrale doelstelling ervan. De
internationale gemeenschap en de wetenschappelijke gemeenschap hebben – om de
gevaarlijke, niet te overschrijden drempel van de klimaatopwarming te bepalen – gekozen voor
een tweefasenaanpak.
Aanvankelijk hebben zij de drempel die niet mag worden overschreden om een gevaarlijke
klimaatopwarming te vermijden, vastgelegd op 2°C. Dat standpunt is gestoeld op verschillende
internationale diplomatieke gesprekken, maar ook op diverse wetenschappelijke verslagen,
waarvan het vierde Evaluatierapport van het IPCC van 2007 (AR4) het bekendste is104.
Vanaf 2012 hebben de ondertekenaars er zich vervolgens rekenschap van gegeven dat de
drempel van 2°C die niet mocht worden overschreden, naar 1,5°C moest worden verlaagd.
Opnieuw zijn de internationale diplomatieke besprekingen - die zijn opgenomen in het
Akkoord van Parijs van 2015 - gebaseerd op verschillende wetenschappelijke rapporten,
waaronder vooral het vijfde Evaluatierapport van het IPCC van 2014 (AR5)105.

§1.

Eerste stap: een klimaatopwarming met 2°C is gevaarlijk (periode 1990-2012)

1.1

De eerste wetenschappelijke bevindingen

78.

In 1975 verwoordde William Nordhaus, econoom aan de Universiteit van Yale, in zijn artikel
met als titel "Can We Control Carbon Dioxide?" zijn intuïtie dat het noodzakelijk zou zijn om de
klimaatopwarming te beperken tot 2°C tegenover de pre-industriële niveaus”106.

79.

Sinds 1990 tonen erkende wetenschappelijke studies duidelijk aan dat een opwarming met 2°
opwarming de uiterste bovengrens is, die niet mag worden overschreden om een zeer ernstig
gevaar voor de mensheid te voorkomen. Het was destijds ook duidelijk dat de
klimaatopwarming met meer dan 1°C107 snelle, onvoorspelbare en niet-lineaire gevolgen zou
kunnen hebben en ernstige schade aan de ecosystemen zou kunnen toebrengen108.
Die vaststelling blijkt uit een internationale studie die in 1990 door het Stockholm
Environmental Institute werd uitgevoerd [vrij vertaald]:
104
105
106
107

108

Supra, nr. 22 en nr. 32.
Supra, nr. 23 en nr. 32.
W. NORDHAUS, “Can We Control Carbon Dioxide ?”, IIASA, 1975.
Momenteel hebben de menselijke activiteiten al geleid tot een klimaatopwarming met ongeveer 1°C boven
het pre-industriële niveau: IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, Stuk B.24. Zie ook supra.
F.R. RIJSBERMAN en R.J. SWART (eds.), Targets and Indicators of Climatic Change. Report of Working Group II
of the Advisory Group on Greenhouse Gases, Stockholm, Stockholm Environment Institute, 1990, Stuk E.1.
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"Een temperatuurstijging met meer dan 1,0°C kan snelle, onvoorspelbare en niet- lineaire
gevolgen hebben die tot aanzienlijke schade aan het ecosysteem kunnen leiden […] de
bovengrens van 2,0°C moet gezien worden als de grens waarboven de risico's op ernstige
schade aan het ecosysteem en niet-lineaire gevolgen snel zullen toenemen"109.
Nog in 1990 publiceerde het IPCC110 zijn eerste Evaluatierapport (AR1). In dat rapport merkt
het IPCC op dat emissies als gevolg van de menselijke activiteiten tot een aanzienlijke toename
van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer leiden en dat dit het broeikaseffect
versterkt, met bijkomende opwarming van de aarde tot gevolg111.
Daarom riep het IPCC op tot samenwerking tussen de Staten met de bedoeling tot een
internationaal klimaatverdrag te komen en een antropogene klimaatverandering die een
bedreiging vormt voor mens en milieu, te voorkomen.
1.2

Conclusies van de EU sinds 1996

80.

Op basis van de bij de aanvang van de jaren 1990 beschikbare wetenschappelijke informatie
over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de klimaatverandering, heeft de Europese Unie in
1996 besloten om op basis van het voorzorgsbeginsel rekening te houden met de 2°Cdoelstelling [vrij vertaald]:
"Gezien de ernstige risico's die verbonden zijn aan een temperatuurstijging van deze
omvang en met name de snelheid van deze stijging, is de Raad van oordeel dat de
gemiddelde temperatuur wereldwijd niet meer dan 2 graden boven het pre-industriële
niveau mag uitstijgen (....), De Raad neemt er nota van dat het volgens [het IPCC]
technisch en economisch haalbaar is de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te
verminderen. Voorts merkt de Raad op dat er voldoende ruimte is voor zogenaamde "no
regrets"-oplossingen en dat het potentiële risico rechtvaardigt om verder te gaan dan de
uitvoering van zogenaamde "no regrets"-oplossingen op het niveau van de in bijlage I
genoemde partijen”112 (eigen benadrukking).

1.3

De Conferentie van Partijen van 2007 (COP-13): het Actieplan van Bali

81.

Het Actieplan van Bali113 werd tijdens de COP-13 in december 2007 goedgekeurd. Deze COP is
de eerste die impliciet overweegt om een uiterste drempel voor de gemiddelde
temperatuurstijging vast te stellen, die niet mag worden overschreden. Het komt na het
Protocol van Kyoto (dat in 2005 in werking getreden is), dat weliswaar voorziet in
verbintenissen tot vermindering van de BKG-uitstoot voor de Staten die partij zijn bij het
Verdrag, maar geen definitie geeft van het begrip "gevaarlijke klimaatopwarming".

109

110
111
112

113

[vrij vertaald] “Temperature increases beyond 1.0°C may elicit rapid, unpredictable, and nonlinear responses
that could lead to extensive ecosystem damage […] An absolute temperature limit of 2.0°C can be viewed as an
upper limit beyond which the risks of grave damage to ecosystems, and of non-linear responses, are expected
to increase rapidly”; Zie F. R. Rijsberman en R.J. Swart (ed.), Targets and Indicators of Climatic Change. Report
of Working Group II of the Advisory Group on Greenhouse Gases, Stockholm Environment Institute, 1990, p.
viii en ix.
Supra, nr. 32.
IPCC 1991, AR1 ‘Climate Change: The IPCC Response Strategies’ Stuk B.2.
Europese Commissie, persmededeling, "Communautaire strategie inzake klimaatverandering - Conclusies van
de Raad", punt 6, 1996, nr. 188, Stuk G.1.
Beslissing 1/CP.13, Stuk H.5.
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82.

In de preambule van het Actieplan van Bali wordt uitdrukkelijk erkend dat de emissies sterk
moeten worden teruggedrongen om het uiteindelijke doel van het Verdrag te bereiken en
wordt benadrukt dat dit dringend moet gebeuren, onder verwijzing naar de conclusies van het
vierde Evaluatierapport van het IPCC, dat kort daarvoor in 2007 was verschenen [vrij vertaald]:
"De Conferentie van Partijen, vastbesloten om de uitvoering van het Verdrag met spoed
te versterken teneinde het uiteindelijke doel ervan te bereiken, met volledige
inachtneming van de beginselen van het Verdrag en de in het kader van dit instrument
aangegane verbintenissen, (...)
Erkennend dat sterke verminderingen van de wereldwijde emissies nodig zullen zijn om
het uiteindelijke doel van het Verdrag te bereiken, en benadrukkend dat de
klimaatverandering dringend1 moet worden aangepakt, zoals aangegeven door het
Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering in diens vierde Evaluatierapport
(…)”114 (eigen benadrukking).
Het woord 'dringend' in deze paragraaf is voorzien van een voetnoot. De tekst bij de voetnoot
verwijst naar specifieke onderdelen van het IPCC-Evaluatierapport van 2007, onder meer de
technische samenvatting en Hoofdstuk 13 van het verslag van Werkgroep III115, die duidelijk de
2°C-drempel vermelden en die het maximale niveau CO2-concentratie in de atmosfeer
voorschrijven om die drempel niet te overschrijden. De voetnoot verwijst met name naar
bladzijde 39 van de technische samenvatting van Werkgroep III, die onderstaande tabel bevat:

Figuur 12. IPCC – Evaluatierapport van 2007: de 2°C-grens
In deze tabel heeft het IPCC informatie verstrekt over de mogelijkheden om de grens van 2°C
niet te overschrijden. Uit de informatie onder "Category I" blijkt dat om de opwarming te
beperken tot 2°C à 2,4°C, de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zich moet
stabiliseren op een niveau tussen 445 en 490 ppm CO2-eq.
Het IPCC concludeert op basis van bovenstaande tabel dat de temperatuurstijging alleen
redelijkerwijze tot 2°C kan worden beperkt als de concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer zich stabiliseert op een maximum van ongeveer 450 ppm CO2-equivalent [vrij
vertaald]:

114
115

Beslissing 1/CP.13, Stuk 0; eigen benadrukking.
Zie nr. 35: de werkzaamheden van het IPCC zijn georganiseerd in drie werkgroepen.
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"Een beperking van de temperatuurstijging tot 2°C tegenover het pre-industriële niveau
kan alleen worden bereikt bij de ondergrens van het concentratie-interval dat in het
Categorie I-scenario is aangegeven (d.w.z. ongeveer 450 ppm CO2-equivalent op basis
van de "best estimate"-hypotheses)”116.
1.4

Het Akkoord van Kopenhagen van 2009 (COP-15)

83.

Twee jaar na het Actieplan van Bali wordt de 2°C-drempel bevestigd en uitdrukkelijk
overgenomen in het Akkoord van Kopenhagen van 2009.

84.

Het Akkoord van Kopenhagen dat in 2009 op de COP-15 gesloten werd – en dus door de
verweersters werd goedgekeurd – bevestigt dat, om de uiteindelijke doelstelling van het
UNFCCC – met name het voorkomen van gevaarlijke antropogene klimaatveranderingen – te
bereiken, de wetenschappelijke kennis vaststelt dat de gemiddelde wereldwijde
temperatuurstijging niet meer dan 2°C mag bedragen in vergelijking met het pre-industriële
niveau [vrij vertaald]:
"Om het uiteindelijke doel van het Verdrag te bereiken, namelijk het stabiliseren van de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau dat gevaarlijke
antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt, zijn wij van plan om,
rekening houdend met de wetenschappelijke opvatting dat de wereldwijde
temperatuurstijging tot 2°C beperkt moet blijven, onze samenwerking op lange termijn
in de strijd tegen de klimaatverandering te versterken, op basis van billijkheid en met het
oog op een duurzame ontwikkeling”117 (eigen benadrukking).
Dit besluit verwijst naar de aanbevelingen van het vierde IPCC-Evaluatierapport van 2007,
zoals in 2009 specifiek voor de COP in Kopenhagen bijgewerkt. In de update van dit verslag
staat dat [vrij vertaald]:
"Recente waarnemingen tonen aan dat samenlevingen en ecosystemen extreem
kwetsbaar zijn klimaatveranderingen, hoe klein ook […]. Temperatuurstijgingen met
meer dan 2°C zullen voor de huidige samenlevingen moeilijk te beheersen zijn en zullen
in de loop van deze eeuw en ook daarna waarschijnlijk grote maatschappelijke en
ecologische verstoringen veroorzaken in de rest van de wereld"118 (eigen benadrukking).
Uit de update van dit verslag blijkt vervolgens dat grote gevolgen te verwachten zijn zelfs bij
een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tussen 1°C en 1,5°C en dat er
milieurampen zullen plaatsvinden bij een opwarming met meer dan 2°C119.
116

117
118
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[vrij vertaald] “Limiting temperature increases to 2°C above pre-industrial levels can only be reached at the
lowest end of the concentration interval found in the scenarios of category I (i.e. about 450 ppm CO2-eq using
“best estimate” assumptions)”, in: IPCC 2007, AR4 WG III, p. 229, Stuk B.8.
Beslissing 1/CP.15, p. 5, Stuk H.7.
“Recent observations show that societies and ecosystems are highly vulnerable to even modest levels of
climate change […] Temperature rises above 2˚C will be difficult for contemporary societies to cope with, and
are likely to cause major societal and environmental disruptions through the rest of the century and beyond”
in: IPCC 2009, AR4 SYR, p. 6, Stuk B.10.
“The impacts on water resources in many parts of the world will be severe with climate change associated with
only 1.0 to 1,5˚C rises in temperature”; “There is a looming biodiversity catastrophe if global mean
temperature rises above the 2˚C-guardrail, ocean acidification spreads and sea-level rise accelerates”; and “In
summary, although a 2˚C rise in temperature above pre-industrial remains the most commonly quoted
guardrail for avoiding dangerous climate change, it nevertheless carries significant risks of deleterious impacts
for society and the environment.”; in: IPCC 2007, AR4 SYR, p. 13, 14 en 16, Stuk B.10.
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En het verslag vat vervolgens samen dat een scenario dat beperkt blijft tot een 2°C-opwarming
sowieso al grote risico's inhoudt voor mens en milieu [vrij vertaald]:
“Samengevat: alhoewel een temperatuurstijging met 2°C boven het pre-industriële
niveau de meest genoemde drempel blijft om een gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen, brengt deze nu al aanzienlijke risico's met zich voor maatschappij en
milieu"“120 (eigen benadrukking).
In het licht van de conclusies van het IPCC hebben de Lidstaten die aan de COP-15 deelnamen
bijgevolg – in 2009 al –, gelet op de wetenschappelijke bevindingen over de gevolgen van een
temperatuurstijging met 1,5°C, vraagtekens geplaatst bij de 2°C-drempel121[vrij vertaald]:
"Wij vragen dat de uitvoering van dit akkoord tegen 2015 wordt geëvalueerd, met name
in het licht van het uiteindelijke doel van het Verdrag. Dit houdt in dat overwogen moet
worden om de langetermijndoelstelling te verscherpen door rekening te houden met
verschillende elementen die worden aangereikt door de wetenschappelijke
werkzaamheden, in het bijzonder met betrekking tot een temperatuurstijging met
1,5°C”122 (eigen benadrukking).
85.

Na de COP-15 van Kopenhagen en vóór de COP-16 van Cancún hebben de Lidstaten van de
Europese Unie, waaronder België, in een brief van 28 januari 2010 aan de uitvoerende
secretaris van het Raamverdrag opnieuw bevestigd dat zij zich ertoe verbinden om de stijging
van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk tot 2°C te
beperken. Dit gebeurde in een brief op datum van 28 januari 2010:

120
121
122

in: IPCC 2007, AR4 SYR, p. 16, Stuk B10.
Besluit 1/CP-15, p. 7, pt. 12, Stuk H.7.
Besluit 1/CP-15, p. 7, pt. 12, Stuk H.70.
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Wij komen hier later op terug123.
1.5

De Akkoorden van Cancún van 2010 (COP-16)

86.

De partijen zijn het een jaar later, op de COP16 in de Akkoorden van Cancún, uiteindelijk eens
geworden over de 2°C-drempel ten opzichte van het pre- industriële tijdperk124. In die
Akkoorden bevestigt de COP opnieuw de noodzaak om te overwegen de drempel te
verscherpen door te verwijzen naar de 1,5°C-drempel. De preambule van dit besluit luidt als
volgt [vrij vertaald]:
"Herinnerend aan zijn besluiten 1/CP.13 (Actieplan van Bali) en 1/CP.15, [...]
Nota nemend van de resolutie 10/4 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
over mensenrechten en klimaatverandering, [...].
4. Erkent voorts dat een aanzienlijke vermindering van de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen nodig is, op basis van wetenschappelijk bewijs en zoals vastgesteld door
het vierde evaluatierapport van het Intergouvernementele Panel inzake
Klimaatverandering, met de bedoeling de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug
te dringen teneinde de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2°C
boven het pre-industriële niveau te houden, en dat de Partijen dringend maatregelen
moeten nemen om deze langetermijndoelstelling te bereiken, in het licht van de
wetenschappelijke gegevens en op basis van de billijkheid;
erkent tevens de noodzaak om bij de eerste evaluatie zoals bedoeld in punt 138
hieronder, de versterking van de mondiale langetermijndoelstelling te overwegen in
het licht van de meest betrouwbare wetenschappelijke kennis, met name over een
wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging met 1,5°C”125 (eigen benadrukking).

87.

De Akkoorden van Cancún nemen nota van de Resolutie 10/4 van de VN-Mensenrechtenraad
over de mensenrechten de en klimaatverandering, waarin wordt gesteld dat de
klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mensenrechten in de hele wereld, met
name het recht op leven, zeker met name voor de kwetsbare personen126.
Wij citeren de bewoordingen van deze Resolutie 10/4 uit 2009 [vrij vertaald]:
"Vaststellend dat de gevolgen van de klimaatverandering een reeks directe en indirecte
gevolgen hebben voor het effectieve genot van de mensenrechten, waaronder het recht
op leven, het recht op voldoende voedsel, het recht op de hoogst haalbare
gezondheidsstandaard, het recht op adequate huisvesting, het recht op zelfbeschikking
en verplichtingen inzake mensenrechten met betrekking tot de toegang tot veilig
drinkwater en sanitaire voorzieningen, en eraan herinnerend dat een volk in geen geval
van zijn eigen middelen van bestaan mag worden beroofd"127.

123
124
125
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Infra, nr. 271.
Besluit 1/CP.16, Stuk H.9.
Besluit 1/CP.16, preambule en p. 3, pt. 4, Stuk H.9.
De Akkoorden van Cancún (Besluit 1/CP.16, Stuk H.9.) verwijzen hiernaar in volgende bewoordingen [vrij
vertaald]: "De Raad stelt vast dat de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een reeks directe en
indirecte gevolgen hebben voor de daadwerkelijke uitoefening van de mensenrechten en dat de
bevolkingsgroepen die zich reeds in een kwetsbare situatie bevinden als gevolg van factoren zoals
geografische ligging, geslacht, leeftijd, inheemse status, het tot een minderheid behoren of een handicap, het
zwaarst getroffen zullen worden".
Resolutie 10/4 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maart 2009, Stuk H.27:
http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pdf.
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1.6

De Besluiten 1/CP.17 en 1/CMP.7 van 2011 genomen in Durban (COP-17).

88.

De Lidstaten van het UNFCCC zijn tijdens de COP-17 in Durban overeengekomen om:
-

te erkennen dat de klimaatverandering [vrij vertaald] "een onmiddellijke en
potentieel onomkeerbare bedreiging vormt voor de menselijke samenlevingen en de
planeet" en dat alle partijen "er daarom dringend iets aan moeten doen”128 (eigen
benadrukking);

-

en met "grote bezorgdheid" vast te stellen dat er een "aanzienlijke kloof" bestaat
tussen de door elk land tegen 2020 beloofde reducties enerzijds en wat er wereldwijd
werkelijk nodig is inzake de vermindering van de uitstoot om de klimaatopwarming
“onder de 2°C of 1,5°C tegenover de pre-industriële niveaus te houden”129 (eigen
benadrukking).

Deze kloof tussen de door individuele landen beloofde emissiereducties en wat er op mondiaal
niveau nodig is om een gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen, wordt de "emissiekloof"
genoemd (in het Engels: emission gap). Sinds de Akkoorden van Cancún stelt het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties een verslag op waarin de emissiekloof wordt
geëvalueerd (‘Emissions Gap Assessment’). Zopas is er een verslag verschenen dat een balans
opmaakt van een decennium dergelijke evaluaties130. Wij komen hier later op terug.
§2.

Tweede stap: een klimaatopwarming met +1,5°C is gevaarlijk (2012 - tot nu)

2.1

COP-18 van Doha in 2012: de gestructureerde dialoog tussen deskundigen

89.

Op de COP-18 in Doha in 2012 is een dialoog tussen experts gestart ter voorbereiding van de
Klimaattop van Parijs (COP-21 in 2015), de zogenaamde Structured Expert Dialogue (SED).
Doel van de SED was onder meer na te gaan of, rekening houdend met het uiteindelijke doel
van het Verdrag, namelijk het voorkomen van gevaarlijke klimaatveranderingen, de
doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C toereikend was, met
name in het licht van de discussies over de noodzaak om de klimaatopwarming te beperken
tot 1,5°C, die reeds in Kopenhagen (2009) en Cancún (2010) hadden plaatsgevonden.

90.

Deze dialoog (2013-2015) was gebaseerd op de besluiten van het vijfde IPCC-Evaluatierapport
dat in 2013 en 2014 verschenen is. De eindconclusies van de SED worden uiteengezet in een
eindverslag dat in 2015 verschenen is131.
Uitgaande van de meest recente wetenschappelijke kennis, wordt in dit verslag geconcludeerd
dat de 2°C-doelstelling niet langer als voorzichtig mag worden beschouwd en ontoereikend is
om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

128
129
130

131

Besluit 1/CP.17, paragraaf 1, Stuk H.12.
Besluit 1/CP.17, paragraaf 2, Stuk H.12.
J. CHRISTENSEN & A. OLHOFF, Lessons from a decade of emissions gap assessments, UNEP, Nairobi, november
2019, Stuk E.21.
UNFCCC 2015, Report on the Structured Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Stuk H.32:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf.
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Bij deze enkele uittreksels uit dit verslag [vrij vertaald]:
"De gevolgen van de klimaatverandering treffen onze planeet. Er doen zich nu al sterke
klimaateffecten voor bij het huidige niveau van klimaatopwarming en de bijkomende
opwarming zal het risico op ernstige, wijdverspreide en onomkeerbare gevolgen alleen
maar doen toenemen. Het concept van de "vangnetten" dat een opwarmingslimiet
inhoudt die een volledige bescherming tegen gevaarlijke antropogene interferentie
garandeert, werkt bijgevolg niet meer" (eigen benadrukking)132.
“De 2°C-drempel moet als een ultieme drempel beschouwd worden […]. "Het concept van
de "vangnetten", waarbij de 2°C-drempel voor opwarming als veilig beschouwd wordt, is
ontoereikend en kan beter worden gezien als een bovengrens, een verdedigingslinie die
strikt moet worden verdedigd, alhoewel een mindere opwarming beter zou zijn” (eigen
benadrukking)133.
"De klimaatopwarming onder de 1,5°C houden, zou meerdere voordelen bieden en een
veiliger “vangnet” vormen. Dit zou de risico's vermijden of verminderen, met name wat
betreft de voedselproductie of unieke en bedreigde systemen zoals koraalriffen of vele
delen van de cryosfeer, met inbegrip van het risico op een stijging van de zeespiegel [...].
De Partijen zouden kunnen besluiten een voorzichtiger pad te kiezen door de
klimaatopwarming zo ver mogelijk onder de 2°C te beperken, waarbij het idee van een
verdedigingslinie of zelfs een bufferzone die de klimaatopwarming ver onder de 2°C
houdt, opnieuw wordt bevestigd (eigen benadrukking)134.
Tot slot wordt in het SED-verslag gesteld dat de opwarmingsdoelstelling op 1,5°C vastleggen,
een veiligere grens zou betekenen en dat de opwarming in ieder geval ruim onder de 2°C moet
worden gehouden.
2.2

Het Akkoord van Parijs van 2015 (COP-21)

91.

Het Akkoord van Parijs, dat in december 2015 tijdens de COP-21 in Parijs werd gesloten, vormt
een aanvulling op de uitwerking en de update van het UNFCCC. Het is op 4 november 2016 in
werking getreden na de daartoe vereiste nationale ratificatieprocedures135.
Bovengenoemde wetenschappelijke conclusies van de SED-verslagen werden erin verwerkt.

132

133

134

135

“Climate change impacts are hitting home. Significant climate impacts are already occurring at the current
level of global warming and additional magnitudes of warming will only increase the risk of severe, pervasive
and irreversible impacts. Therefore, the ‘guardrail’ concept, which implies a warming limit that guarantees full
protection from dangerous anthropogenic interference, no longer works” UNFCCC 2015, Report on the
Structured Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Message 4, p. 15, vrij vertaald, Stuk H.32.
“The 2°C limit should be seen as a defense line […] The ‘guardrail’ concept, in which up to 2°C of warming is
considered safe, is inadequate and would therefore be better seen as an upper limit, a defense line that needs
to be stringently defended, while less warming would be preferable”, UNFCCC 2015, Report on the Structured
Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Message 5, p.18, vrij vertaald, Stuk 0.
“[L]imiting global warming to below 1.5°C would come with several advantages in terms of coming closer to a
safer ‘guardrail’. It would avoid or reduce risks, for example, to food production or unique and threatened
systems such as coral reefs or many parts of the cryosphere, including the risk of sea level rise […] Parties may
wish to take a precautionary route by aiming for limiting global warming as far below 2°C as possible,
reaffirming the notion of a defense line or even a buffer zone keeping warming well below 2°C”, UNFCCC
2015, Report on the Structured Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Message 10, p. 33, vrij vertaald, Stuk
0
Art. 20 van het Akkoord van Parijs, Stuk 0; UNFCCC, Status of Ratification Paris Agreement:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en.
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92.

Het Akkoord benadrukt de dringende bedreiging die uitgaat van de klimaatopwarming en de
noodzaak om deze kwestie aan te pakken op basis van de beste beschikbare
wetenschappelijke gegevens over het klimaat, met name in het licht van de bescherming van
de mensenrechten en de toekomstige generaties, alsmede de beperking van de door de
klimaatveranderingen veroorzaakte schade. Het uiteindelijke doel van het UNFCCC (zoals
bepaald in Bali in 2007, in Kopenhagen in 2009 en in Cancún in 2010) werd verder
geconsolideerd. Artikel 2.1.a) van het Akkoord van Parijs legt als doel vast de
klimaatopwarming "ver onder de 2°C" te houden en bij voorkeur te beperken tot 1,5°C, met
name in volgende bewoordingen [vrij vertaald]:
“1. Voorliggend Akkoord … heeft tot doel de wereldwijde respons tegen de bedreiging
van klimaatveranderingen te versterken… onder meer door de stijging van de
gemiddelde wereldwijde temperatuur ver onder de 2°C te houden tegenover de preindustriële niveaus en door zich te blijven inspannen om de temperatuurstijging te
beperken tot 1,5°C tegenover de pre-industriële niveaus, met dien verstande dat dit de
risico's en effecten van de klimaatveranderingen aanzienlijk zou verminderen".
In combinatie met artikel 2 van het UNFCCC stelt het Akkoord van Parijs vast dat een
opwarming met meer dan 1,5°C schadelijk is voor de aanpassingscapaciteit van de
ecosystemen, de voedselproductie en de economische ontwikkeling.

SECTIE 4.
93.

Het traject van de wereldwijde emissies

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken, hebben alle UNFCCC-landen,
inclusief België, hun nationale emissiereductieplannen (die zij zelf hebben opgesteld) bij het
Secretariaat van het Akkoord ingediend (de "National Determined Contributions" of "NDC's"),
die tegen 2030 gerealiseerd moeten zijn.
In het besluit 1/CP.21 als bijlage bij het Akkoord van Parijs staat meteen al dat de door de
landen ingediende nationale bijdragen (NDC’s) niet volstaan om het uiteindelijke doel van het
Akkoord en van het UNFCCC te bereiken, namelijk het voorkomen van gevaarlijke
klimaatveranderingen en dus van een klimaatopwarming van ver onder de 2°C en bij voorkeur
beperkt tot 1,5°C136.
Uitgaande van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis geeft het besluit 1/CP.21 aan
dat als men alle nationale bijdragen (NDC’s) zou samentellen, dit tegen 2030 zal leiden tot een
wereldwijde uitstoot van 55 Gt CO2-eq, en dat dit zeker niet toereikend zal zijn om te
voorkomen dat de klimaatopwarming de ultieme drempel van de 2°C, of zelfs de 1,5°C niet zou
bereiken137.
136

137

Besluit 1/CP.21, Preambule, Stuk H.22: "Met grote bezorgdheid benadrukkend dat het dringend noodzakelijk is
de aanzienlijke kloof te dichten tussen het globale effect van de mitigatieverbintenissen die de partijen zijn
aangegaan met betrekking tot de wereldwijde jaarlijkse broeikasgasemissies tot 2020 en de wereldwijde
emissietrends die in overeenstemming zijn met het vooruitzicht dat de stijging van de gemiddelde
temperatuur wereldwijd tot ver onder de 2°C onder de pre-industriële niveaus zal beperkt worden, en om de
inspanningen voort te zetten om de stijging van de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C tegenover de preindustriële niveaus" (eigen benadrukking) (vrij vertaald).
Besluit 1/CP.21, § 17, Stuk H.22: “Notes with concern that the estimated aggregate greenhouse gas emission
levels in 2025 and 2030 resulting from the intended nationally determined contributions do not fall within
least-cost 2 ˚C scenarios but rather lead to a projected level of 55 gigatonnes in 2030, and also notes that
much greater emission reduction efforts will be required than those associated with the intended nationally
determined contributions in order to hold the increase in the global average temperature to below 2˚C above
pre-industrial levels by reducing emissions to 40 gigatonnes or to 1.5˚C above pre-industrial levels by reducing
to a level to be identified in the special report referred to in paragraph 21 below;”.
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Het merkt in die zin op dat [vrij vertaald]:
"veel grotere emissiereductie-inspanningen dan die welke samenhangen met de
nationaal vastgestelde bijdragen nodig zullen zijn om de wereldwijde
temperatuurstijging onder 2°C te houden tegenover de pre-industriële niveaus door de
emissies terug te brengen tot 40 gigaton of tot minder dan 1,5°C tegenover de preindustriële niveaus door de emissies terug te brengen tot een niveau dat in het in punt 21
genoemde speciale verslag moet worden vastgelegd;"138 (eigen benadrukking).
Aangezien de in het Akkoord van Parijs vastgestelde doelstelling van 1,5°C inhoudt dat tegen
2030 een grotere reductie wordt gehaald dan de bovengenoemde reductie met 40 Gt, wordt
het IPCC in het COP-besluit verzocht om in 2018 een bijzonder verslag in te dienen om te
bepalen met hoeveel de emissies tegen 2030 extra moeten worden gereduceerd dan de
voornoemde 40 Gt.
“21. Verzoekt het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering om in 2018
een bijzonder verslag in te dienen over de gevolgen van de klimaatopwarming met meer
dan 1,5°C de pre-industriële niveaus en de daarmee samenhangende patronen inzake
evolutie van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen” [vrij vertaald]139.
94.

Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 concludeert dat een opwarming met meer dan
1,5°C zeer grote schade zal veroorzaken en dat het verschil tussen de effecten van de
klimaatverandering naargelang of de opwarming 1,5°C dan wel 2°C bedraagt, zeer groot is.
Om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C moet, volgens het verslag, de wereldwijde
uitstoot tegen 2030 (veel) minder dan 35 Gt CO2-eq bedragen. Het IPCC wijst er ook op dat de
helft van de gebruikte modellen zelfs aantonen dat de wereldwijde uitstoot tegen 2030 al
verminderd moet zijn tot 25 Gt en 30 Gt CO2-eq140.
Dit verslag geeft vervolgens aan dat het op deze basis, en nog steeds met het doel om de
klimaatopwarming tot 1,5°C te beperken, noodzakelijk is om de wereldwijde CO2-uitstoot
tegen 2030 met 45% netto (tussen 40 en 60%) en tegen 2050 (voor de periode 2045-2055) met
100% netto te verminderen141. Vanaf 2050 (periode 2045-2055) zou er dus geen netto CO2uitstoot meer mogen zijn. Wij komen hierna terug op deze wetenschappelijke vaststelling en
de draagwijdte ervan voor de ontwikkelde landen142.
Als dit emissiereductietraject wordt gevolgd en in 2050 het netto CO2-nulemissieniveau wordt
gehaald, bedraagt de kans om onder 1,5°C te blijven 50% of meer, en de kans om onder 2°C te
blijven 85%. Met andere woorden, zelfs met deze sterke emissiereductie tegen 2030 en zelfs
als de CO2-nuluitstoot in 2050 wordt gehaald, bestaat nog steeds een kans van 50% dat de
1,5°C-drempel wordt overschreden en een kans van 15% op een opwarming met meer dan
2°C.

138
139
140
141

142

Besluit 1/CP.21, p. 4, §17, Stuk H.22.
Besluit 1/CP.21, Stuk H.22.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 20, Stuk B.23.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 14, Stuk B.23: “In model pathways with no or limited overshoot of 1.5°C, global net
anthropogenic CO2 emissions decline by about 45% from 2010 levels by 2030 (40-60% interquartile range),
reaching net zero around 2050 (2045–2055 interquartile range)”.
Infra, nr. 625 e.v.
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95.

Het verslag bevestigt ook dat, in lijn met de huidige updates van het UNEP-rapport over de
emissiekloven143, de verbintenissen die de Lidstaten tegen 2030 in hun nationale bijdragen aan
het Akkoord van Parijs aangegaan zijn, verre van toereikend zullen zijn om de doelstellingen
van dit Akkoord te bereiken.
Uit de berekeningen van het IPCC-rapport blijkt dat, zelfs als de Lidstaten al hun
verplichtingen (de NDC’s) zouden nakomen, de klimaatopwarming deze eeuw 3°C zal
bedragen en daarna alleen nog maar zal toenemen [vrij vertaald]:
“De scenario's die de huidige reductieambities tegen 2030 weerspiegelen, komen over
het algemeen overeen met scenario’s met een economische kostprijs/efficiënte die leiden
tot een opwarming met ongeveer 3°C in 2100, met een opwarming die daarna
doorgaat”144 (eigen benadrukking).

96.

Het traject van de huidige reële wereldwijde emissies leidt tot ongeveer 4°C, een opwarming
die nog hoger uitvalt dan het traject van de samengevoegde NDC145.
Het jongste verslag van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, dat van 2019 dateert,
illustreert de toestand als volgt146:

Figuur 13. Het Akkoord van Parijs getoetst aan de realiteit
143
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UNEP, The Emissions Gap Report, 2019, executive summary, p. 9, Stuk E.20.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 20, Stuk 0: “Pathways reflecting current nationally stated mitigation ambition until
2030 are broadly consistent with cost-effective pathways that result in a global warming of about 3˚C by
2100, with warming continuing afterwards (medium confidence)” (eigen benadrukking).
IPCC 2014, AR5 WGIII, SPM, p. 8, Stuk B.20: “Baseline scenarios, those without additional mitigation, result in
global mean surface temperature increases in 2100 from 3.7˚C to 4.8˚C compared to pre-industrial levels.” en
UNEP, The Emissions Gap Report, Nairobi, 2015, Schema’s 2.1, p. 4-5.
UNEP, The Emissions Gap Report, “Synthesis report”, 2019, p. 9, Stuk E.20.
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Uit onderzoek van dit schema blijkt duidelijk dat, zelfs als de verbintenissen tot vermindering
van de broeikasgasemissies van de landen-ondertekenaars zouden worden nagekomen, er nog
steeds een enorme kloof blijft bestaan tegenover de verminderingen die nodig zijn om een
gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen, dit wil zeggen ruim onder de 2°C-drempel, en
beter nog onder de 1,5°C gemiddelde klimaatopwarming.
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SECTIE 5.
97.

Tot besluit

In dit hoofdstuk hebben wij het volgende kunnen vaststellen:
1. Sinds 1992 hebben de Staten die partij zijn bij het UNFCCC-stelsel – waaronder België –
duidelijke en ondubbelzinnige verbintenissen aangegaan om een "gevaarlijke"
antropogene klimaatopwarming (artikel 2 van het UNFCCC) die schade toebrengt aan
de mensheid en de ecosystemen waarvan zij afhankelijk is, te voorkomen;
2. In 1990 al hebben wetenschappers de 2°C-drempel tegenover het pre-industriële
tijdperk aangemerkt als de maximumgrens die niet mag worden overschreden om een
"gevaarlijke" klimaatopwarming te voorkomen147;
In 2009 werd de uiterste 2°C-drempel in twijfel getrokken door het IPCC, dat sindsdien
pleit voor de naleving van de 1,5°C-drempel148 om de UNFCCC-doelstelling te halen.
3. Het heeft de wereldwijde gemeenschap die het UNFCCC ondertekende, bijna twintig
jaar149 gekost om in een juridische tekst (Akkoorden van Cancún, 2010) een consensus
uit te schrijven over het begrip “gevaarlijke” antropogene klimaatopwarming, dit wil
zeggen waarin aangegeven wordt dat de uiterste drempel inzake temperatuurstijging
tegenover het pre-industriële tijdperk, een drempel van minder dan 2°C is, en waarin
de noodzaak bevestigd wordt om die doelstelling aan te scherpen naar 1,5°C;
De totstandkoming van de diplomatieke consensus omtrent de aanpassing van de
maximumdrempel van 2°C naar een voorkeursdrempel van 1,5°C verliep snel en sluit
vrijwel onmiddellijk aan bij de evolutie van de wetenschappelijke consensus van het
IPCC in 2009;
De partijen bij het UNFCCC hebben nog eens vijf jaar nodig gehad om deze
doelstellingen juridisch bindend te maken, met name in artikel 2 van het Akkoord van
Parijs;
4. De verweersters erkennen uitdrukkelijk de belangrijkste bakens van alles wat hier
voorafgaat;
5. België, partij bij het IPCC, die de evolutie van de wetenschappelijke consensus sinds
1988 heeft kunnen volgen via de procedure voor de voorbereiding en goedkeuring van
de IPCC-rapporten150, heeft ook deelgenomen aan het tot stand komen van de
diplomatieke consensus en wel op twee manieren: als staat die partij is bij het UNFCCC
en als lidstaat van de Europese Unie151;
De besluitvorming in de COP van het UNFCCC is consensusgebaseerd. Dit houdt in dat
België – zijnde de verweersters – hun goedkeuring verleend heeft aan de standpunten
die ingenomen werd op de COP van Bali (2007), Kopenhagen (2009), Cancún (2010),
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IPCC 1990, AR1; F.R. RIJSBERMAN et R.J. SWART (eds.), Targets and Indicators of Climatic Change. Report of
Working Group II of the Advisory Group on Greenhouse Gases, Stockholm, Stockholm Environment Institute,
1990, Stuk B.2.
IPCC 2007, AR4 SYR, p. 13, 14 en 16, Stuk B.10.
COP-16 in Cancún in 2010, supra nr. 86-87.
Supra, nr. 29.
Wat de Europese manier betreft: zie meer bepaald supra, nr. 72.
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Durban (2011) en Doha (2012). En België heeft ook het Akkoord van Parijs (2015)
ondertekend. Wij komen hier verder in detail op terug152;
6. Geen van de verweersters betwist hetgeen voorafgaat:
7. Ondanks de sterke wetenschappelijke en diplomatieke consensus over de te volgen
koers, blijft de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toenemen, wat ons op een
traject zet naar +4°C tegen 2100. België is deel van deze evolutie. Zelfs als de huidige
verbintenissen in het kader van het Akkoord van Parijs zouden worden nagekomen,
zou de klimaatopwarming in 2100 nog steeds +3°C bedragen, terwijl de trend van
stijgende broeikasgasemissies nog niet omgebogen is.

152

Infra, nr. 224-245.
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HOOFDSTUK 4. De gevolgen van een gevaarlijke opwarming
98.

Momenteel bedraagt de klimaatopwarming ongeveer 1°C. De huidige wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen brengt ons op het traject van een klimaatopwarming met +4°C in 2100.
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de gevolgen van de klimaatopwarming. Zowel de huidige als
de verwachte gevolgen komen aan bod. Wij onderzoeken eerst de gevolgen van de
klimaatopwarming op wereldwijd niveau (Sectie 2. Wereldwijde gevolgen) en vervolgens
kijken wij naar de gevolgen in West-Europa en België (Sectie 2. Gevolgen voor Europa en
België). Wij besluiten met een analyse van de gevolgen van de klimaatopwarming voor de
individuele mede-eisers (Sectie 3. Gevolgen voor de individuele mede-eisers) en de gevolgen
over de generaties heen (Sectie 4. Gevolgen over de generaties heen). Tot besluit formuleren
wij enkele conclusies (Sectie 6. Tot besluit).
Vooreerst kijken wij naar de standpunten van de verweersters betreffende de gevolgen van de
klimaatopwarming (Sectie 1. Standpunt van de verweersters”).

SECTIE 1.
99.

Standpunt van de verweersters

De verweersters staan niet of nauwelijks stil bij de gevolgen van de klimaatopwarming.
De Belgische Staat neemt nota van de besluiten van het Bijzonder Verslag van het IPCC, dat
wijst op het verschil tussen de gevolgen en de risico’s van een opmerking met 1,5°C enerzijds,
en de gevolgen en de risico’s van een opwarming met 2°C anderzijds. Zo noteert de Belgische
Staat dat [vrij vertaald] “de risico’s groter zijn bij een klimaatopwarming met 1,5°C dan bij de
nu al vastgestelde klimaatopwarming, en nog meer bij een klimaatopwarming met 2°C”. De
Belgische Staat betwist deze besluiten geenszins153. De Belgische Staat beschrijft ook kort de
gevolgen van de klimaatverandering in België, zowel de reeds waargenomen gevolgen (stijging
van de gemiddelde temperatuur, gemiddelde jaarlijkse neerslag en gemiddeld zeeniveau) als
de voorspelde gevolgen (warmer klimaat; toename van de seizoensgebondenheid van de
neerslag; toename van de frequentie en intensiteit van de regenval in de winter en van hevige
onweersbuien in de zomer; frequentere hittegolven in de zomer; lagere rivierdebieten in de
zomer, met name een daling van meer dan 50% tegen het einde van de 21e eeuw; stijging van
de zeespiegel met 60 tot 90 cm, of zelfs 200 cm tegen 2100154. Deze schets staat op geen
enkele manier haaks op de informatie die volgt, wel integendeel. Toch stippen we nu al aan
dat deze schets in grote mate onvolledig en zodoende misleidend is.
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Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 27 september 2019, p. 16-17 – vrij vertaald
Ibid., p. 19 en p. 20.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat algemeen genomen de realiteit van de
klimaatverandering noch de dringendheid die inherent is aan de gevolgen ervan, geenszins
betwist, licht toe dat het niet van plan is de schade als gevolg van de klimaatveranderingen te
betwisten155.
Net als de Belgische Staat verwijst het Vlaamse Gewest naar het Bijzonder Verslag van het
IPCC uit 2018, waarin wordt gesteld dat een beperking van het klimaatopwarming tot 1,5°C in
de plaats van 2°C “het risico op gevolgen voor de ecosystemen aan land, op zee, aan de kusten
en in het zoetwater alsook de eraan gekoppelde ecosystemische diensten, zou verminderen” en
geeft aan dat een opwarming met 2°C in de plaats van met 1,5°C een grotere inspanning in
termen van aanpassing zou vereisen156. De aandacht voor deze informatie beperkt zich echter
tot de beklemtoning dat dit verslag niet juridisch bindend is157.
Het Waalse Gewest tot slot, dat algemeen genomen “de klimaatimperatieven niet betwist”,
betwist evenmin de realiteit van de hierna vermelde gevolgen158.

SECTIE 2.

Wereldwijde gevolgen

§. 1. Inleiding
100. Wij geven een gedetailleerd overzicht van de gevolgen van de wereldwijde klimaatopwarming,
waarbij wij ons vooral baseren op het Bijzondere IPCC-verslag van 2018, waarin de gevolgen en
risiconiveaus van een klimaatopwarming met 1,5°C worden vergeleken met die van een
klimaatopwarming met 2°C tegen 2100. Het verslag is gebaseerd op gegevens uit een groot
aantal andere internationale en Europese verslagen, zoals die van de Wereld Meteorologische
Organisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie en het Europees Milieuagentschap159.
Wij vullen de analyse aan met gegevens uit drie andere zeer gezaghebbende
wetenschappelijke rapporten: het Bijzonder Verslag van het IPCC van april 2019 betreffende
de klimaatverandering en de bodems, het Bijzonder Verslag van het IPCC betreffende de
Oceanen en de Cryosfeer, en het Lancet Countdown Report on Health and Climate Change van
2019160.
101. De redenen om het Bijzonder Verslag van het IPCC 2018 te gebruiken, zijn de tijdshorizon, de
systematische en grondige aard van de daarin verzamelde informatie en het confronterende
karakter van deze informatie in het licht van het huidige traject van de wereldwijde BKGuitstoot. Het jaar 2100 maakt deel uit van het leven van alle mede-eisers, zowel hun eigen
leven als dat van hun kinderen en kleinkinderen. De vergelijking tussen een opwarming met
1,5°C en met 2°C over deze tijdshorizon is zeer uitdagend, omdat wij weten dat de realiteit
waaraan wij waarschijnlijk het hoofd zullen moeten bieden, het verschil is tussen de huidige
klimaatopwarming met 1°C en een klimaatopwarming met 4°C aan het einde van de eeuw.
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Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1 oktober 2019, nr. 1. en nr. 134 – vrij vertaald
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 66 en volgende – vrij vertaald
157 Ibid. nr. 69.
158 Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest van 30 september 2019, p. 4. – vrij vertaald
159 Wat het EMA betreft, betreft het meer in het bijzonder volgend verslag: European Environmental Agency,
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, Kopenhagen, 2017, Stuk
D.5.
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156

68

Bij het lezen van die ingrijpende verschillen tussen een opwarming met 1,5°C en met 2°C die in
deze Sectie aan bod komen, zou het goed zijn te kijken naar de gevolgen van een opwarming
met 4°C en meer, die wij trouwens hiervoor al even kort hebben toegelicht161.
102. Een bijzonder gevolg van een gevaarlijke opwarming zal afzonderlijk worden onderzocht: het
fenomeen van de omslagpunten of "tipping points", ook wel "kritische drempels" of "large
singular events" genoemd in de IPCC-rapporten, en de interacties tussen deze "events", die
door hun aard onomkeerbaar van invloed zijn op alle leven op de planeet wanneer zij zich
voordoen.
§1.

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

1.1

Analytisch kader: algemene bevindingen

103. Een doorslaggevende bevinding van de IPCC-studie is dat bij een klimaatopwarming met meer
dan 1,5°C, alle gevaren van de daaruit voortvloeiende klimaatverandering sterk
toenemen162. Onderstaande figuur vat dit samen: alle relevante risico’s met betrekking tot de
klimaatverandering worden groot ('High') tot zeer groot ('Very high') bij een opwarming met
1,5°C tot 2°C163.

Figuur 14. Opwarming met 1,5°C tot 2°C en meer: lage tot zeer grote risico's op gevolgen
Bemerk dat het risico op het bereiken van die omslagpunten (‘Large scale singular events’) met
onomkeerbare gevolgen al nabij is en aanzienlijk groter wordt bij een opwarming met meer
dan 1,5°C.
Volgens het IPCC bedraagt het tempo waarmee de klimaatopwarming toeneemt 0,2°C per
decennium, wat leidt tot een opwarming met meer dan 1,5°C over de periode 2030-2052, als
de wereldwijde gemeenschap van de Staten, waaronder de verweersters, geen passende
maatregelen neemt.
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Supra, nr. 62.
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163 IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 254, Stuk B.23
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Wij herinneren er echter aan dat er geen lineair verband bestaat tussen de
klimaatopwarming en de gevolgen ervan; een dergelijke lineaire verhouding bestaat alleen
tussen de BKG-concentraties en de klimaatopwarming164. Het fenomeen van de omslagpunten
is een perfect voorbeeld van het niet-lineaire verband tussen de klimaatopwarming en de
gevolgen ervan.
104. Het begrip "klimaatopwarming" dat wij net als het IPCC gebruiken, beschrijft het fenomeen
waarbij de gecombineerde gemiddelde land- en wateroppervlaktetemperaturen over een
periode van meer dan dertig opeenvolgende jaren voortdurend stijgen ten opzichte van een
zogenaamde "pre-industriële" referentieperiode, met name de periode 1850-1900165. Het is
dus een gemiddelde dat de temperatuur op het land en van de wateren combineert. Uit het
Bijzonder Verslag van het IPCC166 blijkt nu echter dat er een groot contrast bestaat tussen de
temperatuur aan land en die van de wateren: in sommige gebieden aan land is de opwarming
in werkelijkheid veel groter dan het wereldwijde gemiddelde. Dit betekent dat een
wereldwijde klimaatopwarming met 1,5°C leidt tot opwarmingen met veel meer dan 1,5°C in
verschillende gebieden aan land en tot opwarmingen met minder dan 1,5°C in de meeste
oceaangebieden. Een niet te verwaarlozen gemiddelde van 20 tot 40% van de wereldbevolking
woont in gebieden die door deze sterkere opwarmingen dan elders worden getroffen167. Er
moet worden opgemerkt dat deze opwarming ook niet gelijkmatig over de seizoenen wordt
waargenomen. Zo hebben de middelhooggelegen gebieden van het noordelijk halfrond
bijvoorbeeld al te maken gekregen met een opwarming met meer dan 3°C in de winter
(december-februari), dus twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde. Het is belangrijk
om aandacht te hebben voor de veel grotere risico's waaraan dezelfde gebieden worden
blootgesteld.
1.2

Samenvatting van de relevante gevolgen

105. De gevolgen en de risiconiveaus van de klimaatopwarming die worden onderzocht in het
Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 en die hieronder worden besproken, hebben
betrekking op:
de gemiddelde en extreme regionale temperaturen aan land;
het niveau van de temperaturen en de stromen van zeeën en oceanen;
de droogteperiodes;
een intensivering van de gemiddelde en extreme neerslag en stormen;
het verhoogde risico op overstromingen;
het smelten van het ijs;
de stijging van de zeespiegel en de gevolgen daarvan voor de kustgebieden en de
laaggelegen gebieden;
de chemische samenstelling van de oceanen;
de watertekorten;
de verstoring van de terrestrische en mariene fauna en flora;
de menselijke gezondheid;
de voedselzekerheid;
de klimaatmigratie;
de armoede.
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Zie reeds supra, nr. 54.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 51, Stuk B.23.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 51, Stuk B.23.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 51, Stuk B.23.
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Aangezien wij in een globale wereld leven, met zeer veel interacties, connecties en onderlinge
afhankelijkheden, zijn de gevolgen van de klimaatopwarming elders ook belangrijk voor ons.
Ze kunnen het land en zijn inwoners treffen. 168
1.2.1. Schommelingen van de gemiddelde en uiterste regionale temperaturen aan land
106. Waargenomen effecten: volgens de cijfers zoals bekendgemaakt door de NOAA169 (National
Oceanic and Atmospheric Administration) behoort 2018 tot de tien warmste jaren in Afrika,
Azië, Europa, Oceanië en Zuid-Amerika (Noord-Amerika is de enige uitzondering op deze
vaststelling). Deze tien warmste jaren vallen allemaal na het jaar 2000.
In het Noordpoolgebied bijvoorbeeld schommelen de jaarlijkse temperatuurafwijkingen tussen
2 tot 3°C, afhankelijk van de ligging.
Volgens een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie uit 2018 is dit een van de drie
warmste jaren die Europa in zijn geheel heeft gekend170.
Wat de "extreme" temperaturen betreft: wij zien een algemene daling van het aantal koude
dagen en nachten en een algemene stijging van het aantal warme dagen en nachten op
wereldschaal (hoog betrouwbaarheidsniveau)171.
Uit de waarnemingen blijkt ook dat de intensiteit en de frequentie van de koude dagen en
nachten afnemen, terwijl de warme dagen en nachten vaker voorkomen en intenser zijn. Deze
waarneming geldt in het bijzonder voor Noord-Amerika, Europa en Australië.
Er weze opgemerkt dat minstens een kwart van onze gebieden een toename van de extreme
warmte heeft gekend met meer dan 1°C (temperatuur gemeten op het warmste moment van
de warmste dag van het jaar) en een stijging met minstens 2,5°C van de extreme koude
(temperatuur gemeten op het koudste moment van de koudste dag van het jaar).
Tot besluit zijn de hittegolven in de meeste landen van Europa, Azië en Australië toegenomen
in frequentie en intensiteit (hoog betrouwbaarheidsniveau).
107. Geprojecteerde risico's: de volgende elementen zijn gebaseerd op verschillende
gegevensbronnen waarvan de resultaten overeenstemmen172. De verschillen in termen van
risiconiveaus bij een opwarming tot 1,5°C en tot 2°C worden door het IPCC beschreven als
"statistisch significant" en "solide".
Uitgaande van een klimaatopwarming met 1,5°C wordt verwacht dat de uiterste temperaturen
aan land allicht met een waarde tot 3°C zullen stijgen in gebieden op middelgrote hoogte en
tot 4,5° in gebieden op grote hoogte in de winter (hoog betrouwbaarheidsniveau). Het
Bijzonder Verslag van het IPCC uit 2018 maakt gewag van een studie (Dosio et al. 2018), die
meldt dat 13,8% van de wereldbevolking minstens een keer in de vijf jaar aan "extreme

168
169

170

171
172

Zie ook infra, nr. 152-154.
Meegedeeld door de Wereld Meteorologische Organisatie, Verklaring van de WMO over de toestand van het
wereldwijde klimaat in 2018, p. 6., Stuk E.16.
Wereld Meteorologische Organisatie, Verklaring van de WMO over de toestand van het wereldwijde klimaat
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hittegolven" zou worden blootgesteld. Ditzelfde cijfer zou stijgen tot 36,9% als de temperatuur
met 2°C zou stijgen. Concreet betekent dit een verschil van 1,7 miljard mensen.
In het verslag wordt ook opgemerkt dat het voorkomen van een opwarming met 2°C zou
betekenen dat 420 miljoen mensen geen blootstelling aan intense hittegolven en 65 miljoen
mensen geen blootstelling aan uitzonderlijke hittegolven zouden moeten ondergaan, bij een
constant risiconiveau.
Uitgaande van een klimaatopwarming met 2°C wordt verwacht dat de uiterste temperaturen
aan land allicht met een waarde tot 4°C zullen stijgen in gebieden op middelgrote hoogte en
tot 6°C in gebieden op grote hoogte in de winter (hoog betrouwbaarheidsniveau).
In beide gevallen lijdt het geen twijfel dat het aantal dagen met extreme hitte exponentieel zal
toenemen (hoog betrouwbaarheidsniveau), of het nu gaat om frequentie, intensiteit of duur.
Het verslag citeert een studie (Coumou and Robinson 2013) waarvan de conclusies aangeven
dat 20% van de landoppervlakken in het noordelijk halfrond op middelgrote of lage hoogte in
de zomer ongewoon hoge temperaturen te zien zullen krijgen als de klimaatopwarming stijgt
met 1,5°C, daar waar dit cijfer naar verwachting zonder meer zal verdubbelen als de
opwarming 2°C bedraagt.
108. Samenvattend kan worden gesteld dat de projecties wijzen op intensievere hitte-extremen in
alle gebieden van de wereld, meer in het bijzonder in de gebieden van Midden- en NoordAmerika, Centraal- en Zuid-Europa, het Middellandse Zeegebied, Azië en Zuid-Afrika
(middelmatig betrouwbaarheidsniveau).
1.2.2. Schommelingen van de temperaturen en stromingen van zeeën en oceanen
109. Waargenomen gevolgen: het is "virtueel zeker" dat de bovenste lagen van de oceanen (0-700
m diep) tussen 1950 en 2016 wereldwijd zijn opgewarmd. Opgemerkt moet worden dat de
Atlantische Oceaan met 0,07°C per decennium is opgewarmd173.
De temperatuur van de oceanen speelt een belangrijke rol bij het in evenwicht houden en
behouden van de wereldwijde temperatuur op aarde.
Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer174 stelt met
zekerheid dat de zogenaamde “wereldwijde” oceaan meer dan 90% van het warmteoverschot
van het klimaatsysteem heeft opgeslorpt. Het geeft mee dat de opwarming van de oceanen
sinds 1993 is verdubbeld.
110. Geprojecteerde risico's: de overgang van een opwarming met 1,5°C naar een opwarming met
2°C vertaalt zich in een sterke stijging van de uiterste temperaturen zoals gemeten aan het
oppervlak van de oceaan. Volgens het Bijzonder Verslag van het IPCC zal een
temperatuurstijging in de bovenste lagen van de oceanen in sommige gebieden leiden tot
krachtigere stormen en meer overstromingen in bepaalde gebieden, met grote schade aan
kust- en/of laaggelegen gebieden tot gevolg.
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Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer175 stelt dat, als
de klimaatopwarming beperkt blijft tot 2°C, hij 2 tot 4 keer meer warmte zal opslorpen dan
tijdens de periode van 1970 tot nu, en 5 tot 7 keer meer indien de emissies deze drempel
overschrijden.
1.2.3. Droogteperiodes
111. Waargenomen gevolgen: vooral in het Middellandse Zeegebied is de droogtetrend bijzonder
uitgesproken (hoog betrouwbaarheidsniveau). Het oostelijke deel van de Middellandse Zee
heeft tijdens de periode 2007-2010 te maken gekregen met de ernstigste droogte in zijn
geschiedenis van de afgelopen 900 jaar176.
Volgens het WMO-rapport lag de temperatuur in West-Europa na april 2018 aanzienlijk hoger
dan normaal, terwijl de neerslag aanzienlijk lager uitviel. Duitsland beleefde van april tot
september 2018 de op een na droogste periode in zijn geschiedenis, en dat geldt ook voor
Nederland en het noordoosten van Frankrijk177. 2018 is ook het op één na droogste jaar ooit in
Ukkel waargenomen (25% onder het gemiddelde).
112. Geprojecteerde risico's: door de veelheid en de variabiliteit van de factoren die een rol
kunnen spelen in de projecties, worden zij met een gematigd betrouwbaarheidsniveau
beoordeeld.
Een in het Bijzonder Verslag van het IPCC genoemde studie (Lehner et. al 2017) voorspelt dat
het risico op meerdere jaren achtereenvolgende droogte voor de Verenigde Staten niet
significant stijgt, maar in Europa en het Middellandse Zeegebied wel sterk toeneemt.178.
Volgens het Bijzonder Verslag van het IPCC kan de blootstelling aan droogte van de stedelijke
populaties in de meeste delen van de wereld aanzienlijk worden verminderd als de
klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5°C (in dit geval worden 350.200.000 mensen getroffen)
in plaats van 2°C (in dit geval worden 410.700.000 mensen getroffen). Ongeveer 60.500.000
mensen zouden op die manier gespaard blijven door de klimaatopwarming tot 1,5°C te
beperken. Deze cijfers hebben betrekking op Midden- en Zuid-Europa, het Middellandse
Zeegebied, West- en Oost-Azië, enz.
Andere projecties tonen aan dat 39% van de effecten voor de bevolkingsgroepen die aan
droogteperiodes worden blootgesteld, kunnen worden vermeden door een klimaatopwarming
met 2°C te voorkomen. Deze resultaten hebben rechtstreekse gevolgen voor de
beschikbaarheid van water179, maar ook voor de ecosystemen, de landbouw en de bosbouw
(bosbranden) enz.
1.2.4. Intensivering van de gemiddelde en extreme neerslag en stormen
113. Waargenomen gevolgen: er zijn meer gebieden waar een toename van de frequentie, de
intensiteit en het aantal hevige neerslag is waargenomen, dan gebieden waar een afname is
waargenomen (hoog betrouwbaarheidsniveau). Sinds 1951 werd een gestage stijging
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waargenomen van de hoeveelheid neerslag in de gebieden op de middelste breedtegraad van
het noordelijke halfrond (hoog betrouwbaarheidsniveau)180.
In 2017-2018 trok in Europa de winterstorm Friederike (David in Frankrijk) door Ierland, het
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noord-Duitsland en Polen. De rukwinden bereikten snelheden
tot 203 km/uur en de gevolgen waren voelbaar tot in Nederland en België. De storm eiste 13
mensenlevens181. In zekere zin is het veelzeggend dat Europa namen begint te geven aan de
grote stormen die het continent treffen. Dat was een gangbare praktijk aan de andere kant van
de Atlantische Oceaan begonnen. Maar nieuw aan deze kant van de wereld.
Wat de andere breedtegraden betreft, wijst het verslag op lacunes in de gegevens en/of een
gebrek aan consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap.
114. Geprojecteerde risico's: voor beide opwarmingsniveaus worden verschillen tegenover de preindustriële niveaus verwacht die als "solide" worden bestempeld, met een trend naar een
toename van de zware regenval bij een opwarming met 2°C in plaats van met 1,5°C.
De verschillen zijn echter het grootst in de regio's op grote hoogte (Noord-Amerika, NoordEuropa, Noord-Azië enz.).
1.2.5. Verhoogd risico op overstromingen
115. Waargenomen gevolgen: tussen 1950 en 2012 werd een toename van de overstromingen in
bepaalde regio's waargenomen (hoog betrouwbaarheidsniveau): Zuidoost-Amerika, Australië,
de Verenigde Staten, Midden- en Noord-Europa en Rusland. Een afname van de
overstromingen wordt waargenomen in warmere regio's: het Middellandse Zeegebied,
sommige delen van Brazilië, de meeste Afrikaanse landen enz.
Momenteel worden in Europa jaarlijks maar liefst 216.000 mensen getroffen door
overstromingen van rivieren182, die naar schatting voor 5,3 miljard euro materiële schade
veroorzaken.
116. Geprojecteerde risico's: de risico's in verband met overstromingen van rivieren op
wereldschaal zullen allicht aanzienlijk toenemen bij een opwarming met 2°C in plaats van met
1,5°C (hoog betrouwbaarheidsniveau)183.
In de veronderstelling dat de wereldbevolking constant blijft, zullen sommige landen, waarvan
de totale bevolking 73% van de wereldbevolking vertegenwoordigt, geconfronteerd worden
met een verhoogd overstromingsrisico: dit risico (berekend aan de hand van simulaties op
basis van de gevolgen die werden beoordeeld over de periode 1976-2005) stijgt met 100% in
de veronderstelling van een klimaatopwarming met 1,5°C en met 170% in de veronderstelling
van een klimaatopwarming met 2°C.
De klimaatopwarming beperkt houden tot 1,5°C in plaats van 2°C zou ook een verhoogd
overstromingsrisico voor 26 tot 34 miljoen mensen doen wegvallen.
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Deze impact is ook ongelijk verdeeld: dit risico treft vooral Europa in het algemeen (behalve
Oost-Europa), Azië en Noord-Amerika.
Eén op drie Europeanen woont immers op minder dan 50 km van de kust184. De economische
schade die in Europa door kustoverstromingen zou worden veroorzaakt bij een
klimaatopwarming met 2°C, wordt geraamd op 6 miljard euro per jaar. Dit cijfer stijgt met een
factor tien bij een opwarming met 3°C185.
Wat de rivieroverstromingen in Europa betreft, wordt het aantal getroffen mensen geschat op
530.000 en wordt de schade bij een klimaatopwarming met 2°C geraamd op 12,5 miljard euro.
1.2.6. Smeltende ijskappen
117. Waargenomen gevolgen: tussen 1997 en 2014 is het gemiddelde Arctische ijsoppervlak
jaarlijks met 130.000 km² geslonken186. Ook is de ijslaag aanzienlijk dunner geworden: in het
centrale deel van het Noordpoolgebied heeft het meer dan 50% van zijn dikte verloren.
In 2018 was de oppervlakte van de Arctische ijskap veel kleiner dan normaal. De ijskap
bereikte zijn laagste niveau in september, met een oppervlakte van 5,45 miljoen km², zijnde
28% minder dan normaal187.
Hetzelfde kan worden gezegd van de Antarctische ijskap en de Groenlandse ijskap188. Volgens
het WMO-rapport komt het totale verlies aan ijs sinds 1970 overeen met 21,1 m
waterequivalent189. De Zwitserse gletsjers hebben de afgelopen tien jaar naar schatting een
vijfde van hun volume verloren, dit als gevolg van de hittegolf die in 2018 delen van Europa
trof. Voorts geeft het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de
cryosfeer190 mee dat de ijskap van Antarctica in de periode van 2007 tot 2016 drie keer sneller
is gesmolten dan de smeltwaarnemingen tussen 1997 en 2006.
Het Bijzonder Verslag van 2019 over de oceanen en de cryosfeer191 stelt dat het smelten van
de ijskappen nu de belangrijkste factor is die bijdraagt aan de stijging van de zeespiegel (zeer
hoge betrouwbaarheid).
118. Geprojecteerde risico's: het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 bevestigt dat de
waarschijnlijkheid dat de Noordelijke IJszee ijsvrij wordt (d.w.z. met pakijs met een
oppervlakte van minder dan 146 km²) in de zomer, aanzienlijk groter is in de veronderstelling
van een opwarming met 2°C in de plaats van met 1,5°C.
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Sommige simulaties suggereren de volgende cijfers: als een opwarming met 1,5°C ons om de
100 jaar een zomer zonder Noordpoolijs zou brengen, zou een opwarming met 2°C om de 10
jaar leiden tot een zomer zonder Noordpoolijs (matige betrouwbaarheid).
Het Bijzonder Verslag van het IPCC over de oceanen en de cryosfeer192 stelt dat de kleinste
gletsjers van Europa, Oost-Afrika, de tropische delen van de Andes en in Indonesië, volgens de
scenario’s met de hoogste emissies tegen 2100 allicht meer dan 80% van hun huidige volume
zullen verliezen. Voorts zijn meerdere van die gletsjers gedoemd om te verdwijnen en dit zelfs
als er geen nieuwe broeikasgasemissies bijkomen.
Het verslag stelt ook dat in de periode van 2015 tot 2100 en volgens de in aanmerking
genomen scenario's, de afnames van de ijsvolumes wereldwijd tussen 7 en 11% zullen
bedragen193.
1.2.7. Stijging van de zeespiegel en laaggelegen en kustgebieden
119. Waargenomen gevolgen: in 2018 is de zeespiegel met bijna 3,7 mm gestegen in vergelijking
met 2017. Dit was de hoogste stijging ooit geregistreerd194. Deze stijging is voornamelijk te
wijten aan het smelten van ijsmassa’s.
Volgens het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2014 is de zeespiegel tussen 1901 en 2015 met
19,5 cm gestegen195.
De stijging van de zee- en oceaanspiegel, in combinatie met andere veranderingen in de
oceanen, leiden nu al tot zichtbare verschijnselen zoals verzilting, overstromingen en
bodemerosie.
120. Geprojecteerde risico's: de stijging van de zeespiegel gaat in een versneld tempo door196:

Figuur 15. Stijging van de zeespiegel
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Volgens de projecties zou de zeespiegel, indien de temperatuur wereldwijd met slechts 1,5°C
zou stijgen, tegen het einde van de 21e eeuw met 0,1 meter stijgen. Vergeleken met de cijfers
die het gevolg zijn van een klimaatopwarming met 2°C, zien wij dat daarbij 10,4 miljoen
mensen gespaard zouden blijven van blootstelling aan de gevolgen van een dergelijke stijging
van de zeespiegel tegen 2100. De in het verslag genoemde effecten zijn onder meer: schade
aan huizen, toegenomen stormrisico's, schade aan infrastructuren, toerisme, visserij en
kustontwikkeling, verminderde sedimentaanvoer, aquacultuur, landbouw enz.
Het Bijzonder Verslag van het IPCC over de oceanen en de cryosfeer van 2019 bevestigt dat de
zeespiegel allicht versneld zal stijgen en dat de recente ramingen van de toekomstige
zeespiegel hoger zullen uitvallen dan de ramingen die werden gepubliceerd tot aan het vijfde
Bijzonder Verslag van het IPCC van 2014197. Volgens het minst zorgwekkende scenario zou de
zeespiegel met 0,39 m stijgen tegen de periode 2081-2100198. Het verslag stipt ook aan dat,
volgens de projecties, extreme evenementen met betrekking tot de zeespiegel (die historisch
gezien zeer zelden voorkomen, nl. tot nu toe één keer per eeuw), zich tegen 2050 op heel wat
plaatsen vaak zullen voordoen (minstens een keer per jaar) volgens alle RCP-scenario's, in het
bijzonder in de tropische gebieden (hoge betrouwbaarheid).
Financieel gezien worden de kosten van de overstromingsschade in de projecties tegen 2100
geraamd op 0,3 à 5,0% van het wereldwijde bbp.
1.2.8. Chemische samenstelling van de oceanen
121. Verzuring is het proces waarbij de pH-waarde van de oceanen geleidelijk afneemt door de
absorptie van antropogene CO2-emissies door de oceanen; dit fenomeen heeft zorgwekkende
gevolgen voor de mariene biodiversiteit: het oceaanplankton - de basis van het mariene
ecosysteem en een belangrijke bron van de zuurstof die wij inademen - is niet langer in staat
zich te ontwikkelen, koraal wordt steeds kwetsbaarder enz.
Waarnemingen op volle zee tijdens de afgelopen 30 jaar hebben de daling van de pH-waarde
van de oceanen duidelijk aangetoond. In zijn Evaluatierapport van 2014 meldt het IPCC een
daling met 0,1-eenheid van de pH van de oceanen sinds het begin van de industriële revolutie
(1750)199. Volgens het in 2017 gepubliceerde rapport van het Europees Milieuagentschap200,
komt deze afname van de pH-waarde overeen met een stijging van de zuurtegraad van de
oceanen met ongeveer 30%.
Ook het zuurstofgehalte in volle zee en in de kustwateren neemt af. Het zuurstofgehalte is
sinds de pre-industriële periode wereldwijd naar schatting met 1 tot 2% gedaald. Deze
zuurstofonttrekking heeft een belangrijke invloed op verschillende aspecten van de door de
oceaan geleverde ecosysteemdiensten: ze kan de groei, de voortplanting en het overleven van
verschillende soorten mariene organismen belemmeren en zo de mariene voedselnetwerken
verstoren.
De klimaatopwarming heeft ook gevolgen voor het vermogen van de oceanen om hun rol als
"koolstofputten" te vervullen. Wanneer de oceanen een deel van de CO2 in de atmosfeer
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absorberen, dragen ze bij aan de klimaatregeling op wereldwijde schaal. Volgens het Bijzonder
Verslag van het IPCC van 2018201 wordt ongeveer 30% van de CO2 afkomstig van de
verbranding van fossiele brandstoffen, geabsorbeerd door het mariene oppervlaktewater en
vervolgens verdeeld over de hele waterkolom, dit onder invloed van de oceaanstromingen202.
Naarmate het klimaat opwarmt, worden de oceanen warmer, waardoor het oplossen van CO2
in het water steeds moeilijker wordt. Wanneer er minder CO2 door de oceanen wordt
geabsorbeerd, zal dit broeikasgas in de atmosfeer blijven hangen en zo de klimaatopwarming
versnellen.
In de veronderstelling van een opwarming met 1,5°C versus 2°C, meent het Bijzonder Verslag
van het IPCC van 2018203 dat een grote risicotransitie moet worden verwacht: wij gaan van een
middelhoog risico naar een zeer hoog risico op daling van de CO2–absorptiecapaciteit van de
oceanen.
In het verslag dat het Europees Milieuagentschap in 2017204 publiceerde, staat dat zonder een
substantiële vermindering van de antropogene CO2-uitstoot, de terugkeer naar normale
chemische omstandigheden in de oceanen duizenden jaren zou duren. De verdwenen koralen
daarentegen zouden miljoenen jaren nodig hebben om zich te herstellen.
In het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer205 staat dat de
oceanen in de loop van de 21e eeuw terecht zullen komen in nooit eerder gekende chemische
omstandigheden: hogere temperaturen dan nu, een sterkere stratificatie van de bovenste
oceaanlaag (zeer waarschijnlijk), bijkomende verzuring (bijna zeker), een lager zuurstofgehalte
(middelmatige betrouwbaarheid).
Het legt uit dat tegen 2081-2100, volgens het RCP8.5-scenario, verwacht wordt dat het
zuurstofgehalte in de oceaan (middelmatige betrouwbaarheid), het nitraatgehalte in de
bovenste oceaanlagen (middelmatige betrouwbaarheid) en de koolstofexportfluxen
(middelmatige betrouwbaarheid) wereldwijd zeer waarschijnlijk zullen afnemen, d.w.z. met
respectievelijk -4%, 9-14%, 4-11% en 9-16% in vergelijking met de periode 2006-2015.
Wat met name de verzuring van de oceanen betreft, wordt in het verslag gesteld dat deze
tegen 2100 zeker zal verergeren door de aanhoudende absorptie van koolstof tegen die tijd.
De pH aan het oceaanoppervlak zal tegen 2081-2100 naar verwachting met ongeveer 0,3 pHeenheden dalen in vergelijking met 2006-2015, dit volgens het RCP8.5-scenario (nagenoeg
zekere betrouwbaarheid).
1.2.9. Waterschaarste
122. Waargenomen gevolgen: volgens het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 wordt minstens
80% van de wereldbevolking nu al door ernstige bedreigingen inzake waterzekerheid (een
begrip dat hoofdzakelijk betrekking heeft op waterverontreiniging en de beschikbaarheid van
water) getroffen. In het Bijzonder Verslag wordt echter opgemerkt dat waterstress niet alleen
te wijten is aan klimaatveranderingen, maar ook aan andere factoren (waaronder vooral het
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gebruik van drinkwater door de mens), in het bijzonder in dorre of halfdorre gebieden zoals
Californië.
123. Geprojecteerde risico's: de resultaten van waterstressprojecties hangen niet alleen af van de
klimaatopwarming, maar vooral van sociaal-economische factoren, die naar verwachting
hierop een grotere invloed zullen hebben dan de klimaatopwarming.
Op wereldwijd vlak wordt het risico op blootstelling van de bevolking aan waterstress als
gevolg van de klimaatopwarming echter gehalveerd bij een klimaatopwarming met 1,5°C
versus een klimaatopwarming met 2°C. Ook moet worden opgemerkt dat als de planeet 2°C
warmer wordt, 8% van de wereldbevolking ook te maken zou krijgen met een nieuw of
verhoogd risico op onbeschikbaarheid van water.
1.2.10. Verstoring van de terrestrische en mariene fauna en flora
124. In het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 wordt met grote zekerheid gesteld dat bij
handhaving van een klimaatopwarming met 1,5°C in plaats van met 2°C verregaande gevolgen
voor de ecosystemen voorkomen zullen worden. De vermeden gevolgen omvatten onder
meer:
-

-

-

een vermindering van de veranderingen aan de biomen206. In de veronderstelling dat de
klimaatopwarming tot 1,5°C beperkt blijft, zal wellicht 6,5% van de biomen veranderen,
vergeleken met 13% in de hypothese van een toename van de klimaatopwarming tot 2%,
waarbij het risico wordt verdubbeld;
het verlies, voor bepaalde soorten, van hun geografisch leefgebied; bij een opwarming met
2°C bedraagt het percentage soorten dat de helft van hun geografische habitat zal
verliezen 18% voor insecten, 16% voor planten en 8% voor gewervelde dieren; bij een
opwarming met 1,5°C echter dalen deze cijfers tot respectievelijk 6% voor insecten, 8%
voor planten en 4% voor gewervelde dieren;
een toename van het risico dat bepaalde soorten uitsterven enz.

In het verslag wordt opgemerkt dat nu al grote veranderingen in het mariene ecosysteem
worden waargenomen. Het stelt met grote zekerheid dat bij hogere opwarmingsdrempels dan
die welke wij nu kennen, sommige essentiële soorten (koraalriffen, mangroven enz.) de
neiging zullen vertonen om zich te verplaatsen naar gebieden met een hogere breedtegraad,
waardoor ecosystemen meer kans lopen beschadigd te raken en het risico op een afname van
de productiviteit van de oceanen en de visserij-industrie toeneemt207.
In het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer208 wordt
uitgelegd dat de vegetatie die de kustecosystemen bedekt, de kustlijn beschermt tegen
stormen en erosie en de gevolgen van de stijgende zeespiegel helpt te lenigen. Het betreurt
vandaag dat de afgelopen 100 jaar 50% van de kustwetlands verloren is gegaan als gevolg van
de gecombineerde effecten van lokale menselijke druk, stijging van de zeespiegel, opwarming
en extreme weersomstandigheden (hoge betrouwbaarheid).
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In het IPCC-Verslag van 2019 over klimaatverandering en het bodemgebruik209 wordt uitgelegd
dat het fenomeen van de verschraling het risico op uitsterven van bepaalde plantensoorten
vergroot.
1.2.11. Menselijke gezondheid
125. Vooraf herinneren wij aan de definitie die de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie
geeft aan het begrip "gezondheid": gezondheid is "een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere
lichamelijke gebreken".
Bij wijze van inleidende opmerking moet er ook op worden gewezen dat de menselijke
gezondheid rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden beïnvloed door klimaatopwarming,
zoals wordt geïllustreerd door het volgende diagram uit het Bijzonder Verslag van het IPCC van
2018210:
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De volgende lijst van effecten is daarom verre van volledig en wordt louter ter illustratie
vermeld, waarbij rekening wordt gehouden met de moeilijkheid die wordt veroorzaakt door
het aantal beïnvloedende factoren en hun interacties211. Na een algemene schets bekijken wij
de gevolgen voor de gezondheid van de kinderen.
126. Waargenomen gevolgen: het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 maakt gewag van een
correlatie tussen de klimaatopwarming en de daarmee samenhangende gebeurtenissen
(klimaatstress, extreme klimatologische omstandigheden, verhoogde risico's op ondervoeding
enz.) enerzijds, en negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid zoals een verhoogd
risico op ziekten, verwondingen en sterfgevallen anderzijds (zeer hoge betrouwbaarheid).
Het WMO-rapport verwijst naar een recente studie die de correlatie tussen hoge binnen- en
buitentemperaturen en mortaliteit benadrukt212. Het stelt dat hitte de onderliggende
aandoeningen kan verergeren, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, psychische problemen,
astma, infectieziekten enz. In Europa stierven in 2003 zowat 70.000 mensen als gevolg van de
hittegolf tussen juni en september.
127. Geprojecteerde risico's: Wat de door de temperatuur veroorzaakte morbiditeit betreft: het
lijdt geen twijfel dat de risico's bij een opwarming met 2°C aanzienlijk groter zijn dan bij een
opwarming met 1,5°C (zeer hoge betrouwbaarheid)213. Wij hebben gezien dat het aantal
mensen dat aan hitte wordt blootgesteld, toeneemt, afhankelijk van de vraag of de
klimaatopwarming toeneemt met 1,5°C of 2°C. Het risico op morbiditeit varieert echter
naargelang de regio, de leeftijd (ouderen en kinderen), het geslacht (vrouwen zouden meer
kans hebben om getroffen te worden) en de gezondheidstoestand (chronische ziekten,
behandelingen met geneesmiddelen).
Over de luchtkwaliteit: Het verslag maakt een hoge mate van betrouwbaarheid gewag van een
aanzienlijk risicoverschil in de hypothese van een opwarming met 2°C versus een opwarming
met 1,5°C.
Het IPCC-verslag van 2019 over het verband tussen klimaatverandering en bodemgebruik214
voegt hieraan toe dat de zandstormen, die steeds vaker voorkomen als gevolg van de door de
klimaatopwarming veroorzaakte verwoestijning, deeltjes bevatten die negatieve gevolgen
hebben voor de gezondheid van de mens in termen van hart- en vaatziekten en aandoeningen
van de luchtwegen, en in bepaalde dorre gebieden zelfs het risico op meningitis vergroten.
Wat de vectoriële ziektes en malaria betreft: het verslag geeft voor malaria een uitbreiding
aan van de betrokken geografische gebieden, van de gunstige tijd/seizoensgebonden periodes
en van het aantal potentieel getroffen personen, met daarbij aanzienlijke regionale verschillen.
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Voor ziektes die worden overgedragen door de Aedesmug (de belangrijkste vector van de
knokkelkoorts, het zikavirus, chikungunya en gele koorts), voorspelt het Bijzonder Verslag van
het IPCC van 2018 een sterke toename van het aantal muggen bij een opwarming met 2°C
versus een opwarming met 1,5°C, met daarbij een toename van het aantal potentieel
getroffen personen. Ook hier zijn er regionale verschillen, met in het bijzonder een uitbreiding
in Europa. Wat tot slot de andere door vectoren overgebrachte ziekten betreft, stelt het
verslag het volgende vast: als gevolg van de opwarming van Noord-Amerika en Europa zouden
deze regio’s kunnen evolueren naar een toestand waarin ze klinisch compatibel zijn met de
ontwikkeling van het westnijlvirus en zouden ze te maken kunnen krijgen met een uitbreiding
van de geografische en seizoensgebonden omvang van de ziekte van Lyme215 (hoog
betrouwbaarheidsniveau).
128. Sinds 2000 publiceert The Lancet, het meest gerenommeerde medische tijdschrift ter wereld,
een jaarverslag over klimaatverandering en gezondheid. Het verslag van 2019 is gewijd aan de
gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid van kinderen die vandaag worden
geboren. Enkele van de bevindingen van deze hoog aangeschreven wetenschappelijke
publicatie, die voor de Executive Summary van het verslag werden gebruikt, luiden als volgt.
- Veel van de in de studie opgenomen indicatoren suggereren dat de wereld een businessas-usual BKG-emissietraject volgt216.
- Zonder versnelde actie om de uitstoot te verminderen, zal een kind dat vandaag wordt
geboren, leven in een wereld die 4°C warmer is dan in de pre-industriële tijd217.
- De klimaatverandering zal de gezondheid van dat kind in alle fasen van zijn leven
beïnvloeden: zijn kindertijd, zijn adolescentie, zijn volwassenheid en zijn bejaarde leeftijd.
Het leven van elk kind zal diepgaand worden beïnvloed218.
- In de kindertijd zullen sommige ziekten hen veel meer treffen dan andere leeftijdsgroepen
van de bevolking: "Kinderen zijn in zeer grote mate vatbaar voor diarree en ondergaan de
meest ernstige gevolgen van denguekoorts" en de klimaatveranderingen zullen bijdragen
aan een verhoogde overdracht van denguekoorts en van de vibriobacteriën die
verantwoordelijk zijn voor een deel van de diarreeziekten219.
- Tijdens de tienerjaren en ook daarna zal de toenemende luchtvervuiling als gevolg van de
klimaatverandering, schade veroorzaken aan het hart, longen en elk ander vitaal orgaan,
met cumulatieve effecten in de loop van de tijd gedurende de rest van zijn leven220.
- Later, in zijn volwassen leven, zal het gezins- en privéleven op de proef worden gesteld
door een toenemende frequentie en ernst van extreme weersomstandigheden, waarbij
vooral vrouwen in verschillende sociaal-culturele contexten bijzonder kwetsbaar zullen
zijn. Temperatuurstijgingen en hittegolven zullen de arbeidscapaciteit beperken, met
onder meer een aanzienlijk verlies aan werkuren221.
- Bij de leeftijd van 65 jaar en daarna zal hij bijzonder kwetsbaar zijn voor de
gezondheidseffecten van de klimaatopwarming, met name voor de extreme
temperaturen, waarbij de bevolking van Europa en het oostelijke deel van het
Middellandse Zeegebied het meest kwetsbaar is voor deze gevolgen222.
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IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 241, Stuk B.23.
THE LANCET COUNTDOWN 2019, p. 2, Stuk E.22.
Ibid., Stuk E.22.
Ibid., Stuk E.22: “The life of every child born today will be profoundly affected.”
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Tot slot zullen de indirecte gevolgen van de klimaatverandering, zoals migratie, meer
armoede, gewelddadige conflicten en geestesziekten, hoewel de moeilijk te kwantificeren
zijn, mensen van alle leeftijden en nationaliteiten treffen223.

Deze analyse geldt trouwens ook perfect voor reeds geboren kinderen, zuigelingen,
adolescenten en jongvolwassenen.
1.2.12. Voedselzekerheid
129. Waargenomen gevolgen: In 2017 waren er in de wereld ongeveer 821 miljoen ondervoede
mensen. Vóór het jaar 2017 ging dit cijfer in dalende lijn.
Volgens het WMO-rapport hebben ernstige droogte in verband met de intense El Niño
2015/16- episode en een aantal plaatselijke extreme weers- en klimaatgebeurtenissen
bijgedragen aan een recente toename van de ondervoeding224.
Uit de statistieken blijkt dat landen met een hoge blootstelling aan extreme
klimaatomstandigheden twee keer zoveel ondervoede mensen tellen als landen met een
lagere blootstelling.
Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer225 bevestigt het
feit dat de afname van de cryosfeer in meerdere arctische gebieden negatieve gevolgen heeft
voor de voedselzekerheid en de beschikbaarheid en de kwaliteit van drinkwater.
130. Geprojecteerde risico's: de klimaatopwarming beperken tot 1,5°C in plaats van 2°C zou
moeten leiden tot minder sterke dalingen van de maïs-, rijst- en tarweoogsten. Er is een verlies
van 7 tot 10% van de veestapel wereldwijd in het geval van een opwarming tot 2°C, waarbij de
kosten op 9,7 tot 12,6 miljard dollar geraamd worden226.
In het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 staat dat de Sahel, Zuid-Afrika, het
Middellandse Zeegebied en Midden-Europa een groter risico lopen dat er bij een opwarming
met 2°C in de plaats van met 1,5°C geen voedsel meer beschikbaar is.
Ook de visserij zou een groter risico lopen als de temperatuur met 2°C zou stijgen, aangezien
kleinschalige vissers uit de tropische gebieden sterk afhankelijk zijn van koraalriffen,
mangroven enz., die allemaal sterk verzwakt worden door de verzuring van de oceaan.
1.2.13. Klimaatmigratie
131. Volgens de statistieken van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) zijn – alleen al in
2017 – 18,8 miljoen mensen uit 135 verschillende landen uit hun land geëmigreerd vanwege
natuurrampen227.
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Ibid., Stuk E.22: “Finally, although difficult to quantify, the downstream risks of climate change, such as
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De natuurrampen die deze migraties veroorzaakten, laten zich als volgt opsplitsen228:

Figuur 16. Klimaatmigranten in 2017: 18,8 miljoen mensen
Deze cijfers komen bovenop de cijfers die tussen 2008 en 2016 zijn geregistreerd: het aantal
klimaatmigranten in die periode wordt geschat op 227,6 miljoen mensen.
132. Deze migraties zijn ontegensprekelijk te wijten aan de voortdurende uitbreiding – die ook in de
komende decennia nog zal toenemen – van gebieden die zogenaamd “onbewoonbaar” zijn als
gevolg van de hoge temperaturen die er heersen. Onderstaande kaarten229 laten een
vergelijking zien van de spreiding van de warmtepieken (gemiddelde dagtemperaturen van de
warmste maand van het jaar) over de wereld in de periode van 1981 tot 2010 voor de eerste
kaart en van 2071-2099 voor de tweede kaart (in de veronderstelling van een wereldwijde
temperatuurstijging die zich beperkt tussen 2,6°C en 3,1°C).
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International Organization for Migration, Extreme heat and migration, p. 5, Stuk E.15.
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Figuur 17. Warmtepieken en hittestress tijdens de periodes 1981-2010 en 2071-2099
De eerste kaart laat zien dat verschillende Afrikaanse en Aziatische regio's nu al te maken
hebben met intense hitte (0,3 miljard getroffen mensen). De tweede kaart voorspelt een
situatie waarbij deze intense hittegolven zich zullen uitbreiden naar Midden- en Zuid-Amerika,
bijna heel Zuidoost-Azië en Afrika en de Stille Oceaan (48 miljoen getroffen mensen bij een
opwarming met 1,5°C, tegenover 318 miljoen getroffen bij een opwarming 2°C).
De tweede kaart toont dat de regio's die intense hitte kenden, extreme hitte (meer dan 46°C)
zullen kennen en zo onbewoonbare gebieden zullen worden230.
133. Volgens hetzelfde rapport zijn er nog andere "indirecte" factoren die de klimaatmigratie
beïnvloeden: de afhankelijkheid van de bevolking van de landbouw, het overheidsbeleid, de
interetnische betrekkingen en de toegang tot migratiemiddelen zouden allemaal een rol
spelen. Maar het rapport gaat als volgt verder [vrij vertaald]:
"Het staat vast dat extreme klimaatomstandigheden de reeds bestaande sociale
verdeeldheid verergeren en de tekortkomingen en lacunes van het overheidsbeleid
versterken: er bestaat wel degelijk een verband tussen droogte en migratie, maar dit
verband is sterk afhankelijk van de context rond die migratie.”

230

International Organization for Migration, Extreme heat and migration, p. 5- 6, Stuk E.15.

85

134. In een rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie uit 2008 wordt het aantal
klimaatmigranten tegen 2050 geschat op 200 miljoen mensen, of één op 45 mensen
wereldwijd231.
In het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 wordt echter opgemerkt dat er tot dusver nog
geen studies zijn uitgevoerd naar het verschil in de gevolgen van een opwarming met 1,5°C in
vergelijking met een opwarming met 2°C.
Het Bijzonder Verslag van het IPCC bevestigt echter het verband tussen een toename van de
klimaatmigratie (vanwege de temperatuurstijging) en de vooraanstaande rol van de landbouw
in de betrokken landen)232. Ook is het risico op verplaatsing van mensen uit de tropen bij een
klimaatopwarming met 2°C aanzienlijk hoger.
Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de cryosfeer233 voorspelt dat,
wereldwijd gezien en tegen het einde van de eeuw, een wereldwijde temperatuurstijging met
2°C zal leiden tot een stijging van de zeespiegel, wat op zijn beurt voor gevolg zou hebben dat
de leefgebieden van meer dan 280 miljoen mensen zouden verdwijnen.
1.2.14. Armoede
135. Een klimaatopwarming met 1,5°C zou de armoede doen toenemen. Aan de ene kant zouden
arme mensen nog armer worden en aan de andere kant zou het aantal arme mensen
toenemen.
De prijs van schaarser geworden voedsel en de gevolgen voor de landbouw zouden belangrijke
factoren kunnen zijn.
In het zesde Bijzonder Verslag van het IPCC wordt een studie geciteerd die suggereert dat de
wereldwijde economie door de klimaatopwarming mogelijks volledig wordt hertekend: de
inkomensongelijkheid op wereldwijd vlak zou kunnen worden en het gemiddelde wereldwijde
loon zou kunnen dalen (Burke et al. 2015b).
Het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de bodems234 vat de sociaaleconomische gevolgen van de verwoestijning als gevolg van de klimaatverandering als volgt
samen:
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International Organization for Migration, Extreme heat and migration, p. 11, Stuk E.15.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 180, Stuk B.23.
IPCC 2019, SR Ocean, p. 8, Stuk B.25.
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Het is duidelijk dat het IPCC met een hoge graad van betrouwbaarheid kan bevestigen dat de
klimaatverandering zoals wij die nu kennen, verregaande gevolgen heeft voor de armoede, de
honger in de wereld en de genderongelijkheid.
§2.

Omslagpunten

136. Het IPCC definieert de omslagpunten of tipping points (ook wel 'kritische drempels' genoemd)
als het niveau van verandering in de eigenschappen van een systeem waarboven het systeem
zichzelf reorganiseert, vaak abrupt, om nooit meer naar de oorspronkelijke staat terug te
keren, en dit zelfs wanneer de factoren die de verandering veroorzaakten, worden
gecontroleerd en geneutraliseerd 235.
Met andere woorden, het betreft hier de laatste schakel in een reeks van opeenvolgende
kleine veranderingen, die tot een enorme omwenteling in een regio zullen leiden. Bedoeld
wordt, bijvoorbeeld, de verstoring van de grote oceaanstromingen.
Het IPCC is van mening dat ook de volgende gebeurtenissen als omslagpunten kunnen worden
beschouwd:
(i) het ontdooien van de permafrostlaag op de bodem van toendragebieden236 en het
smelten van de permafrostlagen op de zeebodem, waar grote hoeveelheden
methaan – een broeikasgas dat veel krachtiger is dan CO2 – opgeslagen zijn en zo in
de atmosfeer terecht zullen komen;
(ii) het opdrogen van het Amazonegebied, wat betekent dat de tropische bossen in dit
gebied minder CO2 zullen absorberen of zelfs het risico lopen om zelf een bron van
CO2-uitstoot te worden;
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IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 553, Stuk B.23.
Zie X., “Scientists shocked by Arctic permafrost thawing 70 years sooner than predicted. Ice blocks frozen solid
for thousands of years destabilized. ‘The climate is now warmer than at any time in last 5,000 years’”, The
Guardian, 18 juni 2019, Stuk L.13.
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(iii) het verdwijnen van de ijskap op Groenland, wat de zeespiegel met 7 meter kan
doen stijgen, en het verdwijnen van het West-Antarctisch pakijs, wat eveneens kan
leiden tot een bijkomende stijging van de zeespiegel met ongeveer 4 meter237.
137. Het bereiken van deze drempels gaat hand in hand met een terugkoppelingsmechanisme:
wanneer een omslagpunt wordt bereikt, heeft dit tot gevolg dat er een kettingreactie ontstaat,
waarbij processen die bijdragen aan de klimaatopwarming, elkaar versterken. Deze
opeenvolging versnelt het proces van de klimaatopwarming en maakt dit onvoorspelbaar of
zelfs oncontroleerbaar, waardoor het aanpassingsvermogen van mens en natuur daalt.
Het risico dat deze kritische drempels worden bereikt, is recht evenredig met de intensiteit van
de klimaatopwarming: het risico neemt sterk toe als de gemiddelde wereldwijde
temperatuurstijging meer dan 1,5°C bedraagt.
138. In zijn vijfde Evaluatierapport van 2014 merkte het IPCC op dat er al vroegtijdige
waarschuwingssignalen waren voor het dreigende gevaar van de omslagpunten. Het IPCC wijst
erop dat met de huidige opwarming met 1°C nu al grote veranderingen kunnen worden
waargenomen, vooral in de Noordpoolgebieden en in tropische koraalriffen238.
Zo is in de periode 1979-2012 het waarneembare volume zomerijs op de Noordpool in elk
decennium met 9,4% tot 13,6% gedaald239. De oppervlakte van het zomerijs in het
Noordpoolgebied is sinds 1979 gehalveerd. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de andere
seizoenen: het ijs op de Noordpool neemt ontegensprekelijk af, vooral omdat deze afname
nog sneller is dan die op het ijsoppervlak, omdat het resterende zee-ijs eveneens dunner
wordt en daardoor kwetsbaarder voor nieuwe smeltingen, wat ook een potentieel omslagpunt
vormt.
In zijn evaluatierapport van 2014 concludeerde de IPCC dat het risico om omslagpunten te
bereiken, van "groot" naar "zeer groot" gaat als er geen effectief beleid wordt gestart tot
vermindering van de broeikasgasemissies240.
139. In 2018 heeft een team van internationale klimaatwetenschappers van vooraanstaande
universiteiten en klimaatinstellingen een artikel over de omslagpunten gepubliceerd241, dat de
elementen van de IPCC-verslagen bevestigt.
Onderstaande kaart komt uit die studie en geeft de omslagpunten weer die een risico vormen
afhankelijk van de intensiteit van de klimaatopwarming in vergelijking met de pre-industriële
niveaus, met name tussen 1 en 3°C, tussen 3 en 5°C en boven 5°C, plus ook trapsgewijze
reacties die deze veranderingen kunnen veroorzaken.
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Figuur 18. Risico-omslagpunten bij verschillende opwarmingsscenario's en de bijbehorende
interacties
Deze studie bevestigt dat wij, met een bijkomende stijging van de gemiddelde temperatuur op
aarde met meer dan 1,5°C en bij gebrek aan drastische maatregelen om de uitstoot te
verminderen, de omslagpunten gevaarlijk naderen. Met een opwarming van 1 tot 3°C (in het
geel op de kaart) bestaan de omslagpunten uit het verdwijnen van het zomerijs rond de
Noordpool en het onomkeerbaar smelten van de Groenlandse ijskap, de West-Antarctische
ijskap en de gletsjers over de hele wereld, evenals het onomkeerbaar uitsterven van de
tropische koraalriffen, nl. de ecosystemen die dienen als broedplaats voor verschillende
vissoorten.
De studie legt verder uit dat vanwege verschillende terugkoppelingsmechanismen, het
bereiken van die omslagpunten kan leiden tot een versnelde klimaatopwarming, waardoor wij
andere omslagpunten zullen bereiken, die de klimaatopwarming nog meer zullen versnellen.
De wetenschappelijke gemeenschap noemt dit fenomeen "positieve (klimaat)terugkoppeling".
140. Het domino-effect dat zo ontstaat, wordt "tipping cascades" genoemd. Dit effect houdt in dat
de aarde, zodra de eerste omslagpunten bereikt worden, haar opwarming onomkeerbaar en
oncontroleerbaar zal zien versnellen. Er bestaat dus een drempel (‘threshold’) die niet mag
worden overschreden, wil de planeet voor de mens niet onbewoonbaar worden.
Die drempelwaarde is gelijk aan een opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde van
maximaal 2°C242.
Het proces is zo onvoorspelbaar dat deskundigen erop wijzen dat het niet zeker is dat de weg
naar zelfversterkende processen, die tot een versnelling van de klimaatopwarming leiden,
voorkomen kan worden als de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,5°C tot 2°C stijgt, wat
in lijn ligt van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs243.
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141. Als dit cascade-effect wordt geactiveerd, zal het voor het klimaat op aarde zeer moeilijk
worden om terug te keren naar het klimaat dat wij tot nu toe, al miljoenen jaren dus, kennen
[vrij vertaald]:
"Een kritiek probleem is dat, als de wereldwijde drempel naar het Greenhouse Planetscenario overschreden wordt, de toegang tot het Stabilized Planet-scenario zeer moeilijk
zou worden, ongeacht de maatregelen die de samenlevingen op aarde zouden nemen.
Boven de drempelwaarde kunnen positieve terugkoppelingen die zichzelf in het
aardsysteem versterken – zonder enige invloed van of controle door de mens – de
dominante drijvende kracht worden achter het systeemscenario, wanneer individuele
omslagpunten cascades van omslagpunten creëren die na verloop van tijd en bij
stijgende temperaturen aan elkaar vasthangen”244.
142. De deskundigen zijn formeel: in de veronderstelling dat een opwarming van de gemiddelde
temperatuur op aarde met 1,5°C tot 2°C deze cascade van zelfversterkende opwarming niet
zou veroorzaken, dan nog zullen zeer verregaande gevolgen voor de mensheid en de
ecosystemen, waarvan de mensheid afhankelijk is, te betreuren vallen245. Wetenschappers
waarschuwden onlangs nog dat de helft van die omslagpunten reeds in werking getreden
zijn246.
Dit toont aan dat alle gevolgen van de klimaatopwarming op dit moment zichtbaar noch
voorspelbaar zijn en hoogstwaarschijnlijk onderschat worden.

SECTIE 3.
§1.

Gevolgen voor Europa en België

Inleiding

143. In de vorige paragraaf schetsten wij de belangrijkste wereldwijde gevolgen van de
toegenomen klimaatopwarming voor mens en milieu en de bijbehorende risicogradaties. Deze
gevolgen omvatten de besproken gevaren van de omslagpunten, die kunnen leiden tot een
onomkeerbare en onbeheersbare versnelling van de klimaatopwarming, waarvan alle mensen
de gevolgen zullen moeten dragen.
In dezelfde sectie gaan wij vooral in op de gevolgen van de klimaatopwarming in België. De
Europese context maakt onvermijdelijk deel uit van de analyse, om voor de hand liggende
geografische en politieke redenen en ook om praktische redenen: er zijn meer studies
beschikbaar voor dit grotere geografische gebied dan voor België als zodanig en deze studies
leveren aanvullende informatie over het land.
144. Toch is het belangrijk om te beseffen dat de klimaatopwarming voor België en zijn inwoners
niet alleen directe gevolgen heeft en zal hebben. Het land lijdt en zal ook lijden onder de
gevolgen van de klimaatopwarming elders op aarde en in Europa.
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145. Hieronder schetsen wij daarom de indirecte en directe gevolgen voor België aan de hand van
Europese en Belgische rapporten. Wij schetsen eerst een beknopt beeld van de huidige en
toekomstige gevolgen op (West-)Europees niveau en bespreken vervolgens de gevolgen in
eigen land.
§2.

Gevolgen in West-Europa

146. In 2007 heeft de Europese Commissie een Groenboek gepresenteerd dat de opties van de Unie
voor actie onderzoekt op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering in Europa247.
Dit Groenboek staat stil bij de effecten die op dat moment reeds waargenomen zijn en de
gevolgen daarvan voor de economie. De beknopte beschrijving valt op door zijn heftigheid:
“De effecten van klimaatverandering in Europa (…) zijn nu reeds meetbaar en zeer
aanzienlijk. (…)
Europa is de voorbije eeuw met bijna 1°C opgewarmd; dat is sneller dan het
wereldgemiddelde. (…)
De meest kwetsbare gebieden in Europa zijn de volgende (…):
(…)
▪ kustzones, als gevolg van de stijging van de zeespiegel in combinatie met een
verhoogd stormrisico;
▪ Dichtbevolkte rivier- en kustvlakten, als gevolg van een verhoogd stormrisico, een
verhoogde neerslagintensiteit en de kans op plotse overstromingen die leiden tot
grote schade aan de gebouwde omgeving en infrastructuur;
▪ (…)
Talrijke economische sectoren zijn sterk afhankelijk van de klimaatomstandigheden en
dreigen rechtstreeks de gevolgen te ondervinden van klimaatverandering op hun
activiteiten en omzet: landbouw, bosbouw, visserij, strand- en skitoerisme en
gezondheidszorg. De verminderde beschikbaarheid van water, windschade, hogere
temperaturen, de toename van bosbranden en uitbraken van plagen en ziekteverwekkers
zullen schade toebrengen aan de bossen? De toename van de frequentie en de intensiteit
van extreme verschijnselen zoals stormen, wolkbreuken, stormvloeden en plotse
overstromingen, droogteperiodes, bosbranden en aardverschuivingen zullen schade
veroorzaken aan gebouwen en aan de industriële en transportinfrastructuur en bijgevolg
een direct effect hebben op de sector van de financiële diensten en de verzekeringssector..
(…) (…)
De veranderende klimaatomstandigheden zullen ook de energiesector en de
energieverbruikspatronen in menig opzicht beïnvloeden:
▪ In gebieden waar de neerslaghoeveelheid zal afnemen of waar droge zomers
frequenter zullen worden, zal minder water beschikbaar zijn voor het koelen van
thermische centrales en kerncentrales en voor het opwekken van stroom door middel
van waterkracht. De koelcapaciteit van het water zal ook afnemen omdat het over
het algemeen vóór gebruik al een hogere temperatuur zal hebben: wellicht zullen
meer dan eens de lozingsdrempels worden overschreden;
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Europese Commissie, Groenboek door de Commissie gepresenteerd aan de Raad, het Europees Parlement, het
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Klimaat 2007"), Stuk G.3.

91

▪

▪

▪

Het hydrografische regime van de rivieren zal veranderen als gevolg van het
gewijzigde neerslagpatroon en, in berggebieden, wegens het kleiner worden van het
met sneeuw en ijs bedekte areaal. De stuwmeren van waterkrachtcentrales zullen
wellicht sneller verzanden als gevolg van de toegenomen erosie;
De vraag naar verwarming zal afnemen maar het risico van stroompannes zal groter
worden wanneer warme zomers leiden tot een stijgende vraag naar klimaatregeling,
waardoor de vraag naar elektriciteit zal toenemen.
Het verhoogde risico van stormen en overstromingen kan een bedreiging vormen voor
de energie-infrastructuur.

Belangrijke transportinfrastructuur met een lange levensduur, zoals auto(snel)wegen,
spoorwegen, waterwegen, luchthavens, havens en spoorwegstations, alsook de daarmee
samenhangende functies en transportmiddelen, worden beïnvloed door de
meteorologische en klimaatomstandigheden en bijgevolg ook door de grote
klimaattrends.. Enkele voorbeelden:
▪ Naarmate het niveau van de zeespiegel stijgt, zal het beschermend effect van
golfbrekers en kaaimuren afnemen:
▪ Over het algemeen dient rekening te worden gehouden met een toename van het
risico van schade en ontwrichting, niet alleen als gevolg van stormen en
overstromingen maar ook van hittegolven, branden en aardverschuivingen.
Een en ander toont aan dat aan de klimaatverandering weliswaar misschien een paar
positieve aspecten zijn verbonden (zo zal de landbouwproductie op een klein deel van het
Europese grondgebied wel toenemen), maar dat deze door de negatieve aspecten ver
zullen worden overtroffen.”248.
147. Dichter bij de realiteit, de waarnemingen en de kennis van vandaag verdienen twee Europese
rapporten, die hierboven al werden genoemd, de aandacht:
- EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, Climate change, impacts and vulnerability in
Europe 2016. An indicator-based report, Kopenhagen, 2017, 419 blz. (‘EEA (2017)’);
- CISCAR, I.C. et al., Climate impacts in Europe: Final report of the JRC PESETA III project,
Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2018, 91 blz. (‘CISCAR et
al.(2018)’)
148. Het EEA-rapport (2017), een samenvattend rapport op basis van de huidige kennis en
inzichten, maakt een onderscheid tussen de gevolgen van de klimaatverandering voor de
ecosystemen in Europa en de gevolgen ervan voor de Europese samenleving.
In de eerste categorie van gevolgen vinden we de waargenomen gevolgen en de
geprojecteerde risico's voor het mariene milieu, de kustgebieden, de zoetwatersystemen en
de ecosystemen aan land, met bijzondere aandacht voor de bodem en de bossen in de laatste
categorie.
In de tweede categorie van gevolgen bundelt het rapport de waargenomen gevolgen en de
geprojecteerde risico's voor de menselijke gezondheid, de landbouw, de energie, het vervoer
en het toerisme, alsook de economische gevolgen (verliezen) van extreme
weersomstandigheden.
In een aparte sectie wordt de bijzondere kwetsbaarheid van stedelijke gebieden beschreven.
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Een ander afzonderlijke sectie analyseert specifiek de kwetsbaarheid van Europa voor de
klimaatopwarming buiten zijn grenzen.
149. In het CISCAR-rapport (2018) worden de gevolgen van een opwarming met 2°C in Europa
vergeleken met die van een opwarming met 3°C over een beperkt periode tot 2100. De
invalshoek is bijzonder nuttig. Zoals hierboven uiteengezet is een opwarming met meer dan
3°C in 2100 een zeer waarschijnlijk scenario.
150. Zowel het EEA-rapport (2017) als het CISCAR-rapport (2018) bevatten gegevens en
kaartmateriaal over België. De analyse met betrekking tot de gevolgen in Europa van de
klimaatopwarming elders in de wereld is voor ons land rechtstreeks relevant.
Deze aanvullende informatie zal in het vervolg van dit document gebruikt worden.
§3.

Gevolgen in België

151. Gezien het verband met de bredere context die wij zojuist geschetst hebben, overlopen wij
eerst de waargenomen en geprojecteerde indirecte gevolgen van de klimaatopwarming voor
de Belgische samenleving. Vervolgens peilen we naar de directe gevolgen. Het geschetste
overzicht van de gevolgen van de klimaatopwarming sluiten wij vervolgens af met een balans
van de impact ervan op de gezondheid van ‘s lands inwoners.
3.1

Indirecte gevolgen

152. Het is duidelijk dat België geen eiland is dat zich kan afsluiten voor de gevolgen van de
klimaatverandering elders op aarde. De gevolgen van de klimaatopwarming elders in Europa
en erbuiten moeten daarom worden meegenomen bij het bepalen van de ernst en de omvang
van de gevolgen en gevaren van de klimaatverandering voor het land, zijn inwoners en zijn
toekomstige generaties.

-

De EEA-studie (2017) is zeer leerzaam met betrekking tot de kwetsbaarheid van de EU en de
EU-Lidstaten voor de gevolgen van de klimaatverandering elders op aarde. In de literatuur over
deze indirecte gevolgen worden zes impactgebieden aangemerkt:
de handel in landbouwproducten,
de handel in niet-landbouwproducten,
de infrastructuren,
de geopolitieke en veiligheidsrisico's,
de mensenmigraties, en
de financiële wereld.
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Onderstaande figuur vat een en ander samen249:

Figuur 19. Indirecte gevolgen van de klimaatopwarming in Europa.
153. De kwetsbaarheid van Europese Unie en van de EU-Lidstaten voor al deze deelgevolgen van de
klimaatverandering elders in de wereld is in werkelijkheid al ruimschoots bekend. En de
verwachting is dat die kwetsbaarheid de komende decennia alleen maar zal toenemen250.
Wat de handel in landbouwproducten betreft, illustreren verschillende recente voorbeelden
hoe de gevolgen van de klimaatopwarming elders in de wereld ons treffen. Zo is er de extreme
hittegolf die Rusland in 2010 trof. Ze vernietigde 30 procent van de tarweoogst van het land en
leidde tot een uitvoerverbod voor deze graansoort. Het resultaat was een wereldwijde stijging
van de tarweprijs met 60 tot 80%251.
Europa is sterk afhankelijk van de invoer van veel levensnoodzakelijk hulpbronnen en
grondstoffen. Wij zijn bijgevolg afhankelijk van bevoorradingsketens in andere delen van de
wereld en in de regio’s die deze ketens internationaal doen draaien. Extreme
weersomstandigheden zoals overstromingen kunnen de operationele activiteiten afremmen
en schade toebrengen aan kritieke transportinfrastructuren. In Europa worden kleine, open en
ontwikkelde economieën die wereldwijd veel handelen en investeren, zoals Nederland en
België, bijzonder kwetsbaar geacht voor dit soort indirecte gevolgen252.
De klimaatverandering heeft gevolgen voor de vervoers-, energie- en communicatieinfrastructuren buiten Europa zoals wegen, spoorwegen, bruggen, havens, luchthavens,
tunnels enz. Extreme gebeurtenissen die deze infrastructuur beschadigen, kunnen leiden tot
249
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EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, Copenhagen, 2017,
p. 289, Stuk D5.
EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 288, Stuk D.5.
EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 290, met een
fijnere analyse en meer voorbeelden, Stuk D.5.
EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 290-291, met
meerdere concrete voorbeelden, Stuk D.5.
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verstoringen van de bevoorrading. In Europa worden kleine, open en ontwikkelde economieën
die wereldwijd veel handelen en investeren, zoals Nederland en België, bijzonder kwetsbaar
geacht voor dit soort indirecte gevolgen253. Daarbij komt dat de stijging van de zeespiegel een
geleidelijk maar verregaand verstorend risico vormt voor de infrastructuren in de
kustgebieden. Zeehavens zijn belangrijke schakels in de bevoorradingsketens: 80% van de
wereldhandel in goederen (naar volume) verloopt over zee. 35% van alle olieraffinageinfrastructuur wereldwijd bevindt zich in kustgebieden254.
Het IPCC wijst op de geopolitieke risico's van instabiliteit en onveiligheid als gevolg van de
klimaatverandering en stelt vast dat de wereld kwetsbaarder wordt voor conflicten als gevolg
van de klimaatverandering [vrij vertaald]:
"Klimaatverandering kan indirect het risico op gewelddadige conflicten in de vorm van
burgeroorlogen en geweld tussen groepen doen toenemen door de alom bekende
triggers van dergelijke conflicten, zoals armoede en economische schokken, te
versterken.”255.
Voor Europa houdt met name het Middellandse Zeegebied geopolitieke en veiligheidsrisico's
voor Europa in256. Uit recent onderzoek blijkt dat de nooit geziene droogte in het zuidelijke
Middellandse Zeegebied één van de vele factoren is geweest die aan de grondslag lagen van
de lokale conflicten, die uiteindelijk geleid hebben tot de burgeroorlog in Syrië. Gevolg hiervan
was dan weer een sterke toename van de vluchtelingenstromen naar de EU257.
Klimaatopwarming veroorzaak menselijke migraties. Voor Europa is Noord-Afrika om twee
redenen van bijzonder strategisch belang: de droogte die deze regio de komende decennia in
toenemende mate zal treffen, alsook de stijging van het niveau van de Middellandse Zee, die
gevolgen zal hebben voor de bewoners van kustgebieden zoals de Nijldelta, waar een groot
deel van de Egyptische landbouwgrond en bevolking is geconcentreerd. Een studie uit 2014
suggereert dat een stijging van de zeespiegel met één meter gevolgen kan hebben voor meer
dan zes miljoen mensen die er wonen258. In het Groenboek van de Europese Commissie over
het klimaat (2007) werd al jaren eerder opgemerkt dat "de stijging van de zeespiegel de
Nijldelta bedreigt" en dat “meer dan 1 miljoen mensen uit hun woongebieden dreigen te
worden verdreven"259. Waar zullen al deze mensen naartoe gaan? Deze delta ligt niet ver van
het Europees continent en van ons land.
Tot slot moet ook worden opgemerkt dat de toename van de frequentie en de intensiteit van
extreme weersomstandigheden kan leiden tot verstoringen van de internationale financiële
markten en dat deze een zware kostenpost vormen voor de verzekeringssector260.
154. In 1992 al erkent artikel 2 van het UNFCCC – dat de hoofddoelstelling van het Verdrag
formuleert, met name het voorkomen van een gevaarlijke antropogene klimaatopwarming –
dit soort gevaren. Het artikel gaat ook in op de noodzaak om de concentratie van
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EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 292, Stuk D.5.
EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 292, Stuk D.5.
IPCC 2014, AR5 WGII, SPM, p. 20, Stuk B.18: “Climate change can indirectly increase risks of violent conflicts in
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broeikasgassen tijdig te stabiliseren op een niveau, dat toereikend is om ervoor te zorgen dat
de voedselproductie niet in gevaar komt, dat de economische ontwikkeling op een duurzame
manier kan worden voortgezet en dat ecosystemen zich op natuurlijke wijze aan de
klimaatverandering kunnen aanpassen. Een opwarming van meer dan 1,5°C brengt dit alles in
gevaar en vormt dus een gevaarlijke opwarming.
3.2

De directe gevolgen van de klimaatopwarming in België

155. Het klimaat in België is een gematigd zeeklimaat dat overal aan de Atlantische kusten van
Europa voorkomt en door de Golfstroom wordt beïnvloed. De nabijheid van de zee heeft een
sterke invloed op dit klimaat. Het vermindert de klimaatextremen. Dit klimaat wordt daarom
over het algemeen gekenmerkt door zachte en regenachtige winters en koele en vochtige
zomers.
Waarnemingen betreffende temperaturen, regenval, zeespiegel, droogte, overstromingen en
andere extreme gebeurtenissen tonen duidelijk aan wat de gevolgen van de
klimaatverandering zijn, die het land nu al ondervindt. Een brede waaier van bronnen
beschrijven deze effecten en maken projecties over wat ons te wachten staat:
wetenschappelijke studies261, adviezen van federale en gewestelijke strategische adviesraden,
klimaatplannen van de bevoegde overheden enz. In december 2017 heeft de Nationale
Klimaatcommissie de laatste hand gelegd aan de Zevende Nationale Mededeling over
Klimaatverandering als onderdeel van de rapporteringsverplichtingen van België in het kader
van het UNFCCC262. Dit verslag, voorlopig het laatste in zijn soort, werd opgesteld in
samenwerking met alle bevoegde federale en regionale administraties263 en bevat de beste
wetenschappelijke kennis die op dat moment beschikbaar was. Dit verslag vormt de hoeksteen
van de hierna volgende analyse, met name het hoofdstuk over de huidige en toekomstige
gevolgen van de klimaatverandering264. Wij hebben ook een beroep gedaan op twee websites
van de overheid, de ene federaal, de andere Vlaams. Zij hebben tot doel het publiek in het
algemeen (federale staat, Vlaanderen) en specifiek de lokale overheden (enkel Vlaanderen) te
informeren over de impact van de klimaatverandering in respectievelijk België en Vlaanderen:
https://www.climat.be/fr-be/ en https://klimaat.vmm.be/nl. De Vlaamse site staat bekend als
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het Klimaatportaal265. Deze websites worden voortdurend bijgewerkt266. Tenzij anders
vermeld, is alles wat hierna volgt, gebaseerd op deze bronnen. Wij wijzen erop dat zij
informatie bevatten die onze eigen overheden, twee van de verweersters, openbaar maken.
156. Wij bespreken eerst de reeds waargenomen impact van de klimaatopwarming, gevolgd door
een overzicht van de risico's die tot 2100 verwacht worden.
3.2.1. Reeds waargenomen impact
157. De huidige directe gevolgen van de klimaatopwarming in België zijn onder meer veranderingen
in de seizoensgebondenheid en de intensiteit van de neerslag: overstromingen langs de kust
en van de rivieren, water te veel, water te kort enz. Jaarlijks zijn zowel periodes van droogte en
waterschaarste als periodes van overmatige wateroverlast en overstromingen nu al de norm.
Daarnaast valt ook het groeiende fenomeen van de extreme hitte op. Wij overlopen de
waarnemingen.
3.2.1.a. Temperaturen
3.2.1.a.i.

Stijging van de gemiddelde jaar- en seizoenstemperaturen

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

Figuur 20. Evolutie van de gemiddelde temperatuur in Ukkel tussen 1833 en 2018

265

266

Voor meer volledige informatie over deze opmerkelijke site: J. BROUWERS & K. CAUWENBERGHS,
“Klimaatinformatie over jouw gemeente op klimaatportaal Vlaanderen», in VVSG, Lokaal samenwerken keert
het tij. Congresboek Klimaatdag 2019, VVSG & Politeia, 2019, 97-101
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2019.
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Onderstaande tabel267, die een overzicht toont van de 20 warmste jaren en de 20 koudste
jaren tussen 1833 en 2018, is eveneens veelzeggend. 19 van de 20 warmste jaren vallen na
1988, terwijl de 20 koudste jaren allemaal vóór 1896 werden opgetekend.
De 20 warmste jaren
Jaar

2014
2018
2011
2007
2006
2017
2015
1989
1990
1999
2000
2002
2003
1994
2005
2009
1995
2008
1997
2001/2004

De 20 koudste jaren
Gemiddelde
jaartemperatuur
(°C)
11,93
11,85
11,60
11,52
11,35
11,28
11,26
11,26
11,21
11,20
11,20
11,20
11,10
11,06
11,03
11,00
10,93
10,90
10,77
10,70

Jaar

1879
1855
1888
1887
1838
1845
1860
1864
1871
1870
1844
1890
1853
1889
1840
1891
1885
1837
1895
1850

Gemiddelde
jaartemperatuur
(°C)
7,00
7,35
7,49
7,53
7,58
7,68
7,73
7,76
7,79
8,00
8,04
8,09
8,12
8,16
8,18
8,23
8,25
8,26
8,27
8,29

Figuur 21. Gemiddelde temperaturen in België (1833-2018): de warmste en koudste jaren
Opvallend is ook dat sinds 1999 alle jaren – met uitzondering van 2010, 2012 en 2013 –
behoren tot deze “top 20” van de warmste jaren.
3.2.1.a.ii.

Toename van het aantal dagen met extreme hitte, en van het aantal, de lengte en de
intensiteit van de hittegolven

159. Een dag van extreme hitte is een dag met een gemiddelde temperatuur van meer dan 25°C.
Van een hittegolf is sprake wanneer een hitteperiode minstens 3 dagen duurt en de
temperatuur overdag boven de 29,6°C en 's nachts boven de 18,2°C blijft.
160. Het aantal dagen extreme hitte, en het aantal, de lengte en intensiteit van de hittegolven
nemen toe. Zo is de lengte van de hittegolven geëvolueerd van gemiddeld 5 dagen per jaar
tussen 1901-1930 naar gemiddeld 11 dagen per jaar in de periode 1988-2016.
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Bron: https://www.klimaat.be/nl-be/
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3.2.1.b. Neerslag
3.2.1.b.i.

Stijging van de gemiddelde jaarlijkse
seizoensgebondenheid van de neerslag

neerslag

met

een

verhoogde

161. Ons land heeft te maken met een langzame maar significante toename van de gemiddelde
jaarlijkse neerslag.
Deze toename doet zich enkel in de winter voor: als wij kijken naar de dataset 1833-2016, zien
wij enkel in dat seizoen een sterke toename van de neerslag. De neerslaghoeveelheden in
andere seizoenen veranderen weinig of niet. De winterse neerslag in de vorm van sneeuw is
echter veel minder frequent geworden.
Als gevolg hiervan zien wij dus veranderingen in de jaar- en seizoensgemiddelden.
3.2.1.b.ii.

Extreme neerslag

162. Het gemiddelde aantal dagen zware regenval per jaar neemt eveneens toe. Zware regenval
(minstens 20 mm/dag) wordt het vaakst waargenomen in de zomer als gevolg van hevige
onweersbuien. Dit soort zomerstormen is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bijna
verdubbeld en neemt vooral de laatste dertig jaar in aantal toe. Intensieve onweersbuien
vallen binnen een tijdspanne van enkele uren.
3.2.1.c. Zeeniveau
163. Het peil van de Noordzee is ten opzichte van de eerste tijdreeksen gestegen. In 2015 lag de
zeespiegel in Oostende 112 mm hoger dan in 1951.
In 2010 is de gemiddelde zeespiegel, in vergelijking met 1970, met 103 mm gestegen in
Oostende, met 115 mm in Nieuwpoort en met 133 mm in Zeebrugge. Deze cijfers komen
overeen met een gemiddelde stijging met respectievelijk 2,6 mm, 2,9 mm en 3,3 mm per jaar
gedurende de jongste decennia.
3.2.1.d. Droogte
164. In 1976, 2011, 2017 en 2018 hebben wij extreme droogte gekend. De temperatuurstijging gaat
hand in hand met een sterkere verdamping, wat bijdraagt aan een tekort aan neerslag. Dit
tekort nam toe tot 215 mm in 2017 en tot 300 mm in 1976.
Eén van de gevolgen van deze droogteperiodes en de daling van het grondwaterpeil waartoe
deze bijdragen, treft bepaalde boomsoorten en de landschappen waarvan ze een typisch
onderdeel vormen. In het bijzonder is de beuk hier gevoelig voor vanwege zijn oppervlakkige
wortels. In Vlaanderen gaan de beuken dood268.
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M. MOORS, “Wie redt de beuk?”, Vrt Nws 10 november 2019, Stuk K.9. Zie ook M. VERBERGT, “Natte herfst
brengt onvoldoende beterschap. Grondwater nog steeds veel te laag”, De Standaard 14 november 2019, p.
11.
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3.2.1.e. Overstromingen
165. Zowel periodes van regen in de winter als hevige zomerstormen met veel neerslag
veroorzaken rampen in de vorm van overstromende rivieren en stortvloeden ("flash floods").
3.2.1.f.

Economische verliezen als gevolg van extreme gebeurtenissen die verband houden met de
klimaatverandering

166. Voor de periode 1980-2013 waren er in België economische verliezen ten belope van 3.016
euro (waarde 2013) als gevolg van extreme gebeurtenissen in verband met de
klimaatverandering, voornamelijk onweersbuien, stormen en overstromingen269. Van deze
schade was 53% of 1.603 miljoen euro gedekt door een verzekering. Het totale bedrag komt
neer op 294 euro per persoon, 98.806 euro per vierkante kilometer en 0,03% van het bruto
binnenlands product (bbp)270.
Een concreet recent schadegeval: in Vlaanderen heeft de hittegolf van juli 2019 geleid tot 30%
bijkomende sterfte onder varkens en kippen, de productie van de melkkoeien daalde met 15%
en dat geldt ook voor de vleesproductie. Voor die economische verliezen moesten de boeren
zelf opdraaien271.
3.2.2. Klimaatprojecties voor het Belgische grondgebied over 100 jaar
167. De algemene klimaattrends voor België voor de periode tot 2100 jaar laten zich als volgt
samenvatten: intensifiëring en toename van de frequentie van alles wat wij nu al meemaken,
met daarbij een bijzonder probleem in verband met de fysieke ongelijkheid van het
grondgebied als gevolg van de stijging van de zeespiegel en de sterk toegenomen bedreigingen
voor de gezondheid.
168. Deze beknopte samenvatting willen wij als volgt verduidelijken.
•

269

270

271

Temperaturen
Alle projecties laten een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur en van de
gemiddelde seizoenstemperatuur zien. Tegen 2100 zullen zij variëren van +1°C tot
+4,6°C in de winter en van +1,1°C tot +7°C in de zomer. Voor Vlaanderen wordt
verwacht dat de gemiddelde jaartemperatuur in 2100 met 0,7 tot 7,2°C zal stijgen ten
opzichte van het jaar 2000. Ook het aantal dagen extreme hitte en het aantal
hittegolven zullen toenemen. In Vlaanderen kan het aantal dagen extreme hitte per
jaar toenemen van enkele dagen nu tot 74 dagen in 2100, wat neerkomt op twee en
een halve maand. Het aantal hittegolfdagen per jaar zou kunnen stijgen tot ongeveer
18 in 2050 en zelfs tot 50 in 2100. Verder in dit document kijken wij naar welke impact
deze hittedagen en -periodes hebben op de volksgezondheid.

EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 196-197, figuur
5.3 en Tabel 5.1, Stuk D.5.
EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, p. 197, Tabel 5.1,
Stuk D.5.
X., “Hittegolf veroorzaakt hogere dierensterfte en terugval melk- en vleesproductie”, Belga, 8 augustus 2019,
Stuk K.10.
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•

Neerslag
De reeds waargenomen kloof tussen winter- en zomerneerslag zal nog groter worden.
In de winter zal het nog meer regenen; in de zomer zal de neerslag daarentegen tot 25% dalen, dit ondanks nog frequentere en intensere onweders in de zomer. Het
aantal dagen zonder neerslag in de andere seizoenen dan de winter zal in 2100
aanzienlijk toenemen, mogelijk tot 236 droge dagen, wat neerkomt op bijna acht van
de twaalf maanden per jaar.

•

Droogte
De dalende neerslag in de zomer in combinatie met de toegenomen verdamping als
gevolg van de steeds hogere temperaturen zal leiden tot frequentere en langere
droogteperiodes in de zomer. Dergelijke periodes zouden om de twee jaar kunnen
voorkomen. Het neerslagtekort tijdens een droogteperiode bij het einde van de 21e
eeuw zou kunnen oplopen tot 485 mm en een droogte zou tot vier keer langer kunnen
duren dan de extreme droogten van 1976 en 2018. De afname van de neerslag in de
zomer in combinatie met een grotere verdamping zal onder meer leiden tot een daling
van de laagste rivierdebieten in de zomer (gemiddelde afname met ongeveer 50%
tegen het einde van de 21e eeuw), waardoor het risico op watertekort ontstaat, met
ook gevolgen voor de watervoorziening – zowel naar de gezinnen, de industrie als de
landbouw – voor de scheepvaart en voor de kwaliteit van het water als resource en
ecosysteem. Eén van de grootste problemen waarmee België in de toekomst te maken
zal krijgen, is de koeling van de elektriciteitscentrales in de zomer. Door de verwachte
stijging van de temperatuur zal het koeleffect van het koelwater minder groot zijn;
bovendien zal de beschikbaarheid van water in de zomer afnemen. Wat de
biodiversiteit en het toerisme betreft, moet worden gewezen op het verlies van de
Hoge Venen272.

•

Zeespiegel
Volgens de federale website Klimaat wordt tegen 2100 een stijging met "60 tot 90 cm
van het zeeniveau aan de Belgische kust"273 of zelfs 200 cm in het "worst-case
scenario" verwacht. Studies in Nederland uit 2017 en 2018 voorspellen echter dat zelfs
bij een gematigd scenario (RCP4.5, wat neerkomt op een opwarming met 2,4°C deze
eeuw) de zeespiegel met tot 1,8 meter zal stijgen. Bij hogere emissies wordt tegen
2100 bijna 3 meter zeespiegelstijging verwacht. Uit deze studies blijkt dat het inzicht
in de mogelijke impact van het smelten van het ijs op Antarctica sinds 2014
aanzienlijk is geëvolueerd. Sommige van de processen die daar plaatsvinden, zouden
leiden tot een groter verlies van ijs dan eerder verwacht en zouden leiden tot een
versnelde stijging van de zeespiegel274. Meer recente studies nuanceren deze
analyse275, maar de internationale wetenschappelijke consensus is ongetwijfeld "dat
de recente schattingen (met inbegrip van die van het Speciaal Rapport over de
oceanen en de cryosfeer) hoger blijven dan die welke tot aan het vijfde

J.P. VAN YPERSELE & PH. MARBAIX, op. cit., p. 9 en 26-27, Stuk C.2.
Federale website, www.klimaat.be Wij stellen vast dat deze voorspellingen verschillen van de voorspellingen
die de Nationale Klimaatcommissie in haar Zevende Nationale Mededeling, vermeldt, Stuk C.10.
M. HAASNOOT, “Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma – een
verkenning”,
Deltares,
18
september
2018,
p.
4,
beschikbaar
op
het
adres:
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/deltares-brengt-mogelijke-gevolgen-van-versnelde-zeespiegelstijgingvoor-nederland-kaart/; X., “Extreme zeespiegelstijging in de 21e eeuw.”, KNMI, 6 april 2017, beschikbaar op
het adres: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/extreme-zeespiegelstijging-in-de-21e-eeuw.
T. EDWARDS et al., “Revisiting Antarctic ice loss due to marine ice-cliff instability”, Nature, 2019, p. 58-64,
Stuk L.14
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evaluatierapport van het IPCC gepubliceerd werden (2013)”276. Bovendien
verwachten de wetenschappers dat de kennis en de schattingen sterk zullen blijven
evolueren277.
•

Overstromingen
Overstromingen in de kustzone en langs getijdenrivieren (de Schelde) vormen een
eerste type van mogelijke overstromingen. Een studie van het Europees
Milieuagentschap stelt vast dat binnen Europa, België na Nederland het land is dat het
meest kwetsbaar is voor overstromingen als gevolg van de stijging van de
zeespiegels278.

Figuur 22.

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

In Vlaanderen ligt 15% van het land minder dan 5 meter boven de gemiddelde
zeespiegel. In West-Vlaanderen leeft 33% van de bevolking in poldergebieden, dit zijn
gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen van de zee en dus ook voor de
klimaatopwarming. Bovendien is de Belgische kust de meest verstedelijkte van Europa.
De stijging van de zeespiegel betekent dat ook stormvloeden hogere niveaus bereiken,
wat de kusterosie versterkt en zeeweringen en dijken kan doorbreken. De
klimaatverandering verhoogt het risico op overstromingen wel degelijk. In Frankrijk
heeft de burgemeester van Grande-Synthe, een stad in het polderland niet ver van
Duinkerke, op 23 januari 2019 precies om die reden een geding aangespannen tegen
de Franse Staat279: de stad “kan verregaande gevolgen ondervinden van de
klimaatverandering, aangezien hij in poldergebied ligt dat bij een stijging van de
zeespiegel door overstroming bedreigd wordt” [vrij vertaald]280. Herinneren wij
bovendien aan de aanwezigheid van haven- en industriële infrastructuren die van
vitaal belang zijn voor de economie van het land in die gebieden (haven van
276
277
278
279
280

PLATEFORME WALLONNE POUR LE GIEC, Océans et cryosphere, brief 15, november 2019, p. 15, Stuk C.12
Ibid., Stuk C.12
EEA, The changing faces of Europe’s coastal areas, Copenhagen, EEA Report no. 6/2006, 2006, Stuk D.1
Zie http://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/ .
X., “Le maire de Grande-Synthe Damien Carême attaque l’Etat pour inaction contre le changement
climatique”, Le Parisien, 21 november 2018, Stuk L.7.
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Zeebrugge, haven van Antwerpen). CISCAR et al. (2018) stellen vast:
"Kustoverstromingen zullen langs de Europese kusten dramatisch toenemen, met name
in de tweede helft van deze eeuw en naarmate de zeespiegel verder stijgt. Het vervoer
en andere kritieke infrastructuur in alluviale vlaktes van rivieren en in de buurt van de
zee zullen steeds meer risico lopen op schade en verstoring door overstromingen.”” 281
[vrij vertaald]282.
Verwijzend naar het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2019 over de oceanen en de
cryosfeer, wees de heer J.P. van Ypersele er onlangs op dat de waargenomen
versnelling van de zeespiegelstijging betrekking heeft op de Belgische kust:
"Vlaanderen neemt maar langzaam de maat van de bedreigingen die op de kust
wegen. Als het zeeniveau tegen het einde van de eeuw met meer dan een meter stijgt,
dan zullen er zeer grote beschermende werken nodig zijn. (...) Misschien zullen
bepaalde gebieden op termijn moeten worden overgelaten aan de zee en aan de
natuur: het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onmogelijk is om alles met dijken
te beschermen. Dat dwingt Vlaanderen om moeilijk keuzes te maken in de komende
jaren."283.
In een nog recentere studie dan het Bijzonder Verslag van het IPCC staat te lezen dat
de gegevens die de NASA heeft verstrekt via het SRTM-systeem, waarmee 95% van de
aarde in kaart kon worden gebracht, de hoogte van de zeekusten systematisch hebben
overschat284. Aan de hand van de gecorrigeerde gegevens in de projecties omtrent de
zeespiegelstijging, zullen er tegen 2100 driemaal meer kwetsbare regio's zijn. Wat
België betreft, zou de hele Belgische kust worden getroffen, zou de stad Dendermonde
en ook bepaalde plaatsen rond de steden Gent, Mechelen en Antwerpen onder water
kunnen komen te staan285.

281

282

283

284

285

K.C. CISCAR, L. FEYEN, D. IBARETTA & A. SORIA (coord.), op. cit., p. 5, Stuk 0. “Coastal floods, especially in the
second half of this century with accelerating sea level rise, will show a dramatic rise along most European
coastlines. Transport and other critical infrastructures in river flood plains and close to the sea will be
increasingly at risk of damage and disruption by inundation.”
Zie ook J.P. van Ypersele, “De Vlaamse kust zal niet overleven zoals ze nu is. (interview)”, De Tijd, 2 mei 2018,
Stuk 0: “Wij kunnen niet voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan.” En verder:
“De klimaatverandering is er en zal vooral Vlaanderen raken. Wij kunnen niet voorkomen dat grote delen van
de regio onder water komen te staan. Binnen driehonderd jaar, misschien vroeger: het zal gebeuren. Een groot
deel van de regio ligt niet zo hoog boven het zeeniveau. Wij kunnen er wel voor zorgen dat het zo weinig
mogelijk gebeurt. En dat de zeespiegel geen 5 maar 3 meter stijgt.”
X., “Stijging zeeniveau bedreigt Belgische kust: ‘Vlaanderen zal komende jaren moeilijke keuzes moeten
maken’”, Knack, 27 september 2019, Stuk 0:
S.A. KULP & B.H. STRASS, “New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and
coastal flooding”, Nature communications, 29 oktober 2019, Stuk 0.
Ibid. zie ook X., “Une partie de la Belgique inondée d’ici 2050?”, La Libre, 31 oktober 2019, Stuk 0.
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Figuur 23: Kaarten met de zones met overstromingsrisico in Vlaanderen tegen 2050
Toenemende regenval in de winter kan ook leiden tot frequentere en zwaardere
overstromingen langs stromen en rivieren. Ook zware regenval tijdens zomerstormen
kan schade veroorzaken. Vlaanderen schat dat het overstromingsrisico met een factor
5-10 zal toenemen, wat betekent dat grond die nu eens in de 100 jaar onder water
staat, dan eens in de tien jaar onder water zal komen te staan. Bovendien zullen
overstromingen hoogstwaarschijnlijk extremer zijn. In sommige steden en gemeenten
kan 30 tot 40% van de kwetsbare instellingen (scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen
enz.) door overstromingen worden getroffen.

3.3

•

Extreme gebeurtenissen
Extreme gebeurtenissen zoals hittegolven, zware regenval en onweders zullen
toenemen zowel qua intensiteit als qua frequentie286.

•

Biodiversiteit
Tot besluit, maar zeker niet minder belangrijk, is het duidelijk dat de
klimaatverandering bijkomende druk uitoefent op de biodiversiteit, die nu al zwaar
wordt beïnvloed door andere factoren, zoals de schade aan habitats door
verstedelijking en de versnippering van open ruimten en de bodem- en
watervervuiling.

Effecten op de menselijke gezondheid

169. In 2010 heeft het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (‘WIVG’)287 de gevolgen van de
klimaatverandering voor de gezondheid van mens en dier in België bestudeerd. Deze studie is
naar behoren getoetst door vakgenoten (peer reviewed) en de lessen die daaruit konden
worden getrokken, werden in latere studies overgenomen288. Het stelt uitgebreid vast dat ook
hier de klimaatverandering ontegensprekelijk al gevolgen heeft voor de menselijke
gezondheid.

286
287

288

Supra, nr. 166.
E. BRITS et al., Climate change and health. Set-up of monitoring of potential effects of climate change on
human health and on the health of animals in Belgium, Bruxelles, Institut Scientifique de Santé Publique,
2010, Stuk C.6.
Supra, nr. 126 - 127.
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Onderstaande tabel toont de belangrijkste vaststaande gevolgen:

Gevolgen van de klimaatopwarming

Gevolgen voor de volksgezondheid

Hittegolven

Zonnesteken
Zonneslagen en hittekrampen
Harten
vaatziekten,
beroerte,
hartziekten,
ademhalingsziekten, hart- en longziekten
Overlijden
Vermoeidheid, hyperventilatie, lage bloeddruk,
overlijden
Overlijden: hypothermie
Geestesziekten
Verwondingen
Overlijden
Ademhalingsziekten
Hart- en vaatziekten
Prenatale blootstelling
Longziekten
Voortijdige sterfgevallen
Brandwonden, huidziekten
Kanker
Conjunctivitis, cataract
Aantasting van het immuunsysteem, infectierisico
Salmonellose, E. Coli enz.

Koudegolven

Extreme weersomstandigheden

Luchtkwaliteit

UV-straling

Ziekten in verband met de voedsel-en
waterkwaliteit
Vectoriële en zoönotische ziekten

Malaria, gele koorts, Lyme enz.

Figuur 24. Gevolgen van de klimaatopwarming voor de volksgezondheid in België
Wij herinneren eraan dat geestelijke gezondheidsproblemen aandoeningen omvatten zoals
angst, depressie, posttraumatische stress en misbruik van allerlei stoffen289.
170. In West-Europa, waar ons land zich bevindt, zijn hittegolven verreweg de meest dodelijke
extreme klimaatveranderingsgerelateerde gebeurtenis.

Figuur 25. Sterfte als gevolg van extreme weersomstandigheden in Europa
289

Supra, nr. 126.
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In België hebben de hete zomers van 2003, 2006 en 2010 geleid tot een stijging van de
mortaliteit met respectievelijk 1.230, 1.263 en 967 bijkomende sterfgevallen in vergelijking
met een normale zomer290. Van de 967 extra overlijdens in 2010, was 40% mensen van 85 jaar
of ouder.
Maar hittegolven veroorzaken niet alleen bijkomende sterfgevallen en een breed scala aan
gezondheidsproblemen, zij resulteren ook in het verlies van levenskwaliteit. Denk aan de
ouderen die zich niet meer in staat voelen om buiten te komen en de daaruit voortvloeiende
sociale handicap.
Over het algemeen treffen hittegolfperiodes de meest kwetsbare mensen in de maatschappij:
jonge kinderen, bejaarden, sociaal en economisch achtergestelde mensen, maar ook mensen
die zware fysische inspanningen leveren bij de uitvoering van hun werk. Over het algemeen
treffen zij ook meer de stedelijke gebieden dan het platteland. In stedelijke gebieden komen zij
vaker voor en zijn er intenser. Voor België, een land met een verouderende bevolking en sterk
verstedelijkte regio's, zijn deze bevindingen zowel overtuigend als doorslaggevend291.
171. In 2019 werd ‘Docs for Climate’, een collectief van artsen en andere professionele
zorgverstrekkers. Voor de toekomst verwachten zij onder meer een toename van de
ademhalingsaandoeningen en het psychisch lijden, pathologieën die vooral de meest
kwetsbare mensen treffen: bejaarden, baby’s, jonge kinderen, chronisch zieken en zwangere
vrouwen292.

SECTIE 4.

Gevolgen voor de individuele mede-eisers

172. Het is duidelijk dat de inwoners van België, net als andere inwoners van West-Europa en de
hele wereld, steeds meer blootgesteld zullen worden aan schade aan hun gezondheid en aan
materiële en andere schade als gevolg van de klimaatopwarming. Wij herinneren eraan dat wij
op weg zijn naar een opwarming met +4°C in 2100293, ruim boven de limiet van 1,5°C die het
IPCC als de drempel voor een gevaarlijke opwarming beschouwt en ruim boven de drempel
waar de meeste omslagpunten zullen worden bereikt. Wij beklemtonen dat de evolutie van de
huidige opwarming met 1°C naar die 4°C in 2100, in de periode van een mensenleven,

290
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292
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E. BRITS et al., op. cit., p. 12, Stuk C.6
Zie ook het Ozon- en Hittegolfplan dat in 2006 door de overheid werd opgesteld, p. 3: “In augustus 2003
teisterde een nooit eerder geziene hittegolf heel het Europese continent . Deze hittegolf trof eveneens België:
ze nam een aanvang op 31 juli of 1 augustus al naar gelang de regio om te eindigen op 13 augustus.
Gedurende verschillende dagen werden maximumtemperaturen boven de 37 °C geregistreerd in de diverse
weerstations. Parallel daarmee, steeg ook de luchtverontreiniging door ozon tot zeer hoge waarden.
Klimaatonderzoekers verwachten dat het aantal hittegolven in de 21e eeuw groter wordt door de
klimaatopwarming. Een zomerseizoen als 2003 zou gemiddeld om de drie tot vijf jaar kunnen terugkeren. De
zomer van 2006 heeft dit duidelijk aangetoond. Verschijnselen vergelijkbaar met de zomer van 2003 zullen zich
dus nog regelmatig herhalen. Het is dan ook noodzakelijk om te beschikken over een duidelijk “hitte- en
ozonplan” dat toelaat onmiddellijk te reageren wanneer een dergelijke situatie zich voordoet .
Zie ook S. STARCKX, “Oprukkende ziekten, luchtvervuiling, extreme weer… Het veranderende klimaat hakt in
op onze gezondheid, in de eerste plaats bij kinderen”, De Standaard, 14 november 2019: “Opvallend: de
risico’s ten gevolge van extreme hitte zijn het grootst in Europa (…). Dit is een gevolg van de vergrijzing en de
verstedelijking (in steden is het tijdens een hittegolf nog warmer).”.
D. MINTEN, “Diagnose: klimaatziek. Behandeling: urgent. Bijna 1.000 artsen vragen dat ons land zijn
klimaatinspanningen dringend verhoogt. ‘De klimaatverandering zal de gezondheidskosten doen toenemen.’”,
De Standaard, 10 oktober 2019, p. 4, Stuk K.13.
Supra, nr. 0, 65 en 96.
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volkomen zonder weerga is in de geschiedenis van de planeet zoals gedocumenteerd over
800.000 jaar294.
De mede-eisers zullen niet aan deze negatieve gevolgen kunnen ontsnappen en zullen deze
moeten ondergaan. Weerpatronen zoals extreme hitte, droogte, hevige regenval enz. zullen
leiden tot overlijdens, gezondheids- en levenskwaliteitsverlies, schade en overlast.
Overstromingen zullen steeds meer gevolgen hebben voor het grondgebied, de woongebieden
en de economie, en dus ook voor de werkgelegenheid, vooral in Vlaanderen. Hetzelfde geldt
voor de indirecte gevolgen, met name door de toegenomen geopolitieke instabiliteit.
Iedereen in België zal op bepaalde momenten geconfronteerd worden met deze gevolgen,
structureel, in meer of mindere mate, zowel rechtstreeks als door het lijden voor hun naasten.
Dit geldt voor alle hierboven beschreven gevolgen van de klimaatopwarming, zowel de directe
gevolgen in België als de indirecte gevolgen van de klimaatverandering in andere landen, in
Europa of elders in de wereld.
173. Nogmaals: de mede-eisers, net als alle andere inwoners van België, zullen structureel getroffen
worden door alle directe en indirecte gevolgen van de klimaatopwarming, ofwel door er zelf
onder te lijden of door het lijden voor hun getroffen naasten. En zij zullen er niet aan kunnen
ontsnappen, reden waarom zij ertegen beschermd moeten worden.

SECTIE 5.

Gevolgen volgens de generaties

174. De gevolgen van de klimaatverandering voor de mens verschillen niet alleen volgens de regio
en volgens de sociaal-economische achtergrond, maar leiden ook tot ongelijkheid tussen de
generaties. Dat de gevolgen van de klimaatopwarming in de toekomst onvermijdelijk ernstiger
zullen worden, betekent automatisch dat zij de huidige en toekomstige generaties jongeren
harder zullen treffen.
175. Het concept van intergenerationele discriminatie is ontstaan nadat de Brundtland-commissie
in haar bekende rapport “Our Common Future” duurzame ontwikkeling als volgt definieerde
[vrij vertaald]:
"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de
huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”295.
Hoewel dit verslag niet specifiek handelt over klimaatverandering, heeft het de aandacht
gevestigd op het feit dat de gevolgen van antropogene activiteiten van invloed zijn op het
leven van de toekomstige generaties en dat het belangrijk is om rekening te houden met de
behoeften en mogelijkheden van die generaties.
In het rapport van Lord Nicholas Stern uit 2006 wordt de bevinding bevestigd en in verband
gebracht met de klimaatverandering [vrij vertaald]:
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Supra, nr. 55.
UN Documents, Our Common Future, Gathering a Body of Global Agreements, Chapter 2, Towards Sustainable
Development, 1983, Stuk P.1: “Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
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"De kwesties van intra- en intergenerationele billijkheid zijn essentieel. De
klimaatverandering zal ernstige gevolgen hebben tijdens het leven van de meeste
mensen die nu leven. De toekomstige generaties zullen nog meer getroffen worden en
toch hebben zij geen inspraak in de beslissingen van vandaag”296.
176. Onder de mede-eisers is er een groep jongeren die in dit opzicht bijzondere aandacht verdient.
Meer dan 30% van de mede-eisers is jonger dan 30 jaar, meer dan 43% is jonger dan 35 jaar.
Een deel van die jongeren zijn kinderen en jongeren297. Die mede-eisers zullen in toenemende
mate de rechtstreekse en onrechtstreekse wereldwijde, Europese en lokale gevolgen van de
klimaatopwarming, die aan bod kwamen in de voorgaande paragrafen, ondergaan. Hun leven
zal rechtstreeks of onrechtstreeks worden beïnvloed, hier in België, door extreme
weersomstandigheden, een stijging van de zeespiegel en een verslechtering van de
internationale betrekkingen. Wat de gezondheid van kinderen en jongeren betreft, is de
analyse van de Lancet Countdown 2019 veelzeggend: elk kind en elke jongere zal worden
beïnvloed, in elke fase van zijn of haar leven. Toch hebben de betrokken personen geen
doorslaggevende rol gespeeld bij het veroorzaken van de klimaatopwarming. Wij komen hier
verder nog op terug.
177. Als er geen dwingende actie wordt ondernomen om een gevaarlijke klimaatopwarming te
vermijden en onder de 1,5°C te blijven, zullen de kosten voor de aanpassing en de schade
grotendeels ten laste vallen van die jongeren en van de toekomstige generaties die het
probleem niet hebben veroorzaakt. Zij zullen betalen onder meer in de vorm van jaarlijkse
inkomstenbelastingen, die iedereen die inkomsten heeft zal treffen, en door middel van
andere heffingen. De discriminerende paradox die hier wordt vastgesteld is dat de oudere
generaties de voordelen hebben gehad van het massale gebruik van fossiele brandstoffen dat
heeft geleid tot de klimaatopwarming, en dat de jongeren en de toekomstige generaties zullen
opdraaien voor de kosten ervan. Ook hierop komen wij verder terug.
Dit wijst eens te meer op het belang van de klimaatactie en toont aan dat wachten om
adequaat te handelen, in lijn met de reductie-eisen, geen optie is.

SECTIE 6.

Tot besluit

178. De huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming zijn talrijk en verscheiden. Zij
zijn even talrijk en verscheiden als alle elementen waaruit het leven op de planeet bestaat. Dit
leven wordt in al die facetten geraakt.
In het algemeen worden de gevolgen eerder onderschat dan overschat: nieuwe
onderzoeksresultaten wijzen altijd op ernstiger resultaten dan eerder werd toegegeven.
De effecten en risico's van een opwarming met 1,5°C, de drempel voor een gevaarlijke
opwarming, zijn beduidend minder ernstig dan die van een opwarming met 2°C. De
wetenschap is in dit verband ondubbelzinnig: bij een opwarming met meer dan 1,5°C en een
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N. STERN, the Economics of Climate Change – The Stern Review, Cambridge, 2006, Stuk E.2: “ Questions of
intra- and inter-generational equity are central. Climate change will have serious impacts within the lifetime of
most of those alive today. Future generations will be even more strongly affected, yet they lack representation
in present-day decisions.” Lord Nicholas Stern heeft dit rapport opgesteld op verzoek van de Britse regering. De
Europese Commissie heeft er herhaaldelijk uit geciteerd, met name tegenover het Europees Parlement. Op 16
mei 2019 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit Gent.
Zie infra, nr. 398 voor nadere informatie.
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stijging naar 2°C gaan alle kritieke risico's op ernstige gevolgen van de wereldwijde
klimaatopwarming, inclusief de risico's op omslagpunten, van hoog naar zeer hoog.
Ondanks die wetenschap zijn wij op weg naar een opwarming met meer dan 4°C tegen het
einde van deze eeuw. Een dergelijke opwarming komt neer op een wereldwijde ramp met een
extreem hoog risico dat alle omslagpunten in de greep van een cascade komen, wat zal leiden
tot een planeet die onomkeerbaar veranderd is en zeer vijandig is voor het menselijke leven.
Tussen nu en 2100 zal elke eisende partij worden getroffen. De Lancet Countdown van 2019
bevestigt dit uitdrukkelijk voor wat betreft de gezondheid van kinderen die nu geboren
worden. De analyse die erin wordt ontwikkeld, geldt logischerwijze voor alle mede-eisers, in
een min of meer grote mate naargelang van de leeftijd die zij nu hebben.
179. De verweersters schetsen geen concreet en volledig beeld van de gevolgen van de
klimaatopwarming. Zij besteden er nauwelijks aandacht aan. Eens te meer298, kan men zich
terecht afvragen in hoeverre deze informatieleemte van invloed is op hun juridische en
technische analyse, met name inzake de ontvankelijkheid, het eerste middel ten gronde (de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en het tweede middel ten gronde (de
artikelen 2 en 8 EVRM en de artikelen 6 en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de
rechten van het kind).

298

Cf. supra, nr. 68.
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TITEL 6.

DE VERBINTENISSEN EN
TEKORTKOMINGEN VAN BELGIË

Hoofdstuk 1.

Verbintenissen in het kader van het UNFCCC

Hoofdstuk 2.

Verbintenissen binnen de EU

Hoofdstuk 3.

Klimaatgovernance en tekortkomingen van België
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HOOFDSTUK 1. Verbintenissen in het kader van het UNFCCC
180. In dit hoofdstuk illustreren wij het standpunt van België en de belangrijkste verbintenissen in
het internationale wettelijke regime van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering (UNFCCC) en maken wij de balans op van wat België wist met betrekking
tot de vermindering van de broeikasgasemissies die nodig is om een gevaarlijke
klimaatopwarming te voorkomen299. Zoals wij verder duidelijk zullen aangeven, wordt de
analyse uitsluitend gemaakt op basis van de twee ingeroepen middelen.
Eerst leggen wij de standpunten van de verweersters hierover voor ("Sectie 1. Standpunten
van de verweersters"). Wij gaan verder met een voorstelling van het internationale wettelijke
klimaatregime en de plaats van België in dit regime ("Sectie 2. Het internationale wettelijke
klimaatregime en België"), vervolgens met de basisgegevens betreffende de verbintenissen
van België in het kader van het UNFCCC, het protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs
("Sectie 3. Het UNFCCC, Kyoto en Parijs: basisgegevens"), een gedetailleerd overzicht van de
BKG-emissiereducties die door de verschillende COP sinds Bali (2007) noodzakelijk worden
geacht om een gevaarlijke opwarming te voorkomen ("Sectie 4. De BKG-emissiereducties die
vereist zijn om een gevaarlijke opwarming te voorkomen" : wat België wist")300, stellen wij de
verantwoordelijkheid van ons land vast om te doen wat nodig is ("Sectie 5. Het UNFCCC stelt
een nationale verantwoordelijkheid vast"), weerleggen wij bepaalde standpunten van de
verweersters ("Sectie 6. Standpunten van de verweersters: weerlegging") en tot slot
formuleren wij conclusies ("Sectie 7. Tot besluit").
181. Het betoog gaat in op de ingeroepen middelen ten gronde: de concluanten verwijten de
verweersters een tekortkoming aan de in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek ingebedde buitencontractuele zorgvuldigheidsplicht en een schending van de
grondrechten van verzoeksters, in het bijzonder het recht op leven en het recht op respect
voor het privé- en gezinsleven en van de woonplaats, zoals ze zijn beschermd door de artikelen
2 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). De
hiernavolgende analyse zoomt meer bepaald in op de kwestie van het goede huisvadergedrag,
de zorgvuldigheidsmaatregel die centraal staat in de twee ingeroepen middelen.

299
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Supra, nr. 77-92
Supra, nr. 81-82: de COP van Bali in 2007 was de eerste COP waar het idée opdook om gevaarlijke
klimaatopwarming te kwantificeren en zo meteen ook de eerste COP waar een niveau dat als gevaarlijk werd
aangestipt, kon worden “vertaald” in vereiste BKG-emissiereducties.
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SECTIE 1.

Standpunten van de verweersters

182. In deze eerste sectie gaan wij in op zowel de standpunten van de verweersters die aansluiten
bij de feiten die wij uiteenzetten in de navolgende Secties 2 tot 5, als op de standpunten
waarvan wij menen dat ze haaks staan op diezelfde feiten.
§1.

Standpunt van de Federale Staat

183. De Belgische Staat schetst een relatief gedetailleerd beeld van het internationale rechtsregime
van het UNFCCC en de positie van België binnen het UNFCCC301.
184. De Belgische Staat erkent van meet af aan dat België, als ondertekenende partij van het
UNFCCC,:
-

-

zich verbonden heeft tot het voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming302;
behoort tot de landen die zijn opgenomen in Bijlage I van het UNFCCC, waarop het
Protocol van Kyoto van toepassing is en waarop een verplichting van leadership rust in de
strijd tegen de klimaatverandering303;
zich ertoe verbonden heeft de doelstellingen van het Akkoord van Parijs in zijn artikel 2.1
a), en artikel 4.1. na te streven, namelijk de stijging van de wereldwijde gemiddelde
temperatuur ver onder de 2°C en idealiter met 1,5°C boven het pre-industriële niveau te
handhaven, maar ook om zo snel mogelijk het wereldwijde plafond voor de uitstoot van
broeikasgassen te bereiken.304

De Belgische Staat stelt dat het Akkoord van Parijs [vrij vertaald] "de Staten geen enkele
rechtstreekse verplichting oplegt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen."305. Van
meet af aan moet hier worden benadrukt dat artikel 4.9 van het Akkoord de Verdragsluitende
Staten - waaronder België - rechtstreeks verplicht om iedere vijf jaar nationale
emissiereductieplannen in te dienen, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van
de wereldwijde balans. In artikel 4.3 van het Akkoord van Parijs wordt bepaald dat deze
nationale plannen "een verbetering [moeten] inhouden ten opzichte van de bijdrage die op het
vorige nationale niveau is vastgesteld" en dat zij moeten overeenkomen met het "hoogst
mogelijke ambitieniveau" dat de Staat kan bereiken.
185. De Belgische Staat vat zijn verplichtingen samen rekening houdend met de verbintenisperiodes
in het kader van het Protocol van Kyoto. Voor de eerste verbintenisperiode in het kader van
het protocol (2008-2012) luidt de samenvatting als volgt306:

301
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303
304
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Aanvullende conclusies van de Belgische staat, p. 21-26, 29, 34-35 en 97-98 alsook p. 28, 33 en 42-43.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 21.
Ibid. alsook p. 23.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 21, alsook p. 34-35.
Ibid.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 28.
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Voor de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto (2012-2020) vat
de Belgische Staat zijn verplichtingen als volgt samen307:

186. Voor de periode na 2020 vat de Belgische Staat zijn verplichtingen als volgt samen308:

307
308

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 33.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 33.
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187. Met betrekking tot de drempel voor een gevaarlijke antropogene opwarming en de daaruit
voortvloeiende vermindering van de BKG-uitstoot voor de Bijlage I-landen van het UNFCCC,
erkent de Belgische Staat dat "de COP al in 2007 de doelstelling om de klimaatopwarming tot 2
graden te beperken, in zijn besprekingen heeft opgenomen"309.
Hij stelt ook dat de COP in 2010 (COP-16 in Cancún) heeft vastgesteld dat de
temperatuurstijging beperkt moest blijven tot 2°C en dat de partijen van Bijlage I (ontwikkelde
landen) daarvoor hun ambitieniveau moesten optrekken. Hij merkt op dat in het Akkoord van
Cancún wordt gesteld dat het vierde evaluatierapport van het IPCC (2007) "suggereert dat de
in bijlage I genoemde Partijen (ontwikkelde landen) hun emissies tegen 2020 collectief moeten
verminderen tot 25-40% onder het niveau van 1990"310 (eigen benadrukking).
De Belgische Staat herinnert eraan dat het in deze context is dat het amendement van Doha
(COP-18, CMP-8, 2012) voor de tweede verbintenisperiode in het kader van het Kyotoprotocol
(2013-2020) een vermindering van de BKG-uitstoot van België, als partij in Bijlage I, met 20%
ten opzichte van de niveaus van 1990 heeft vastgesteld311. Dit amendement is nog niet in
werking getreden, maar wel geratificeerd door België312 en de Europese Unie313.
Hij merkt op dat de gestructureerde dialoog tussen experts heeft aangetoond dat de grens van
2°C onvoldoende is314.
Vervolgens worden de conclusies van het Bijzonder Verslag van het IPCC van 2018 vermeld en
onder meer dat:
- de verwezenlijking van de huidige verbintenissen in het kader van het Akkoord van Parijs,
zoals gepresenteerd in de "Nationally Determined Contributions", niet zal volstaan om de
klimaatopwarming tot 1,5°C te beperken;
- om overschrijdingen en de afhankelijkheid van een toekomstige grootschalige inzet van
CO2-absorptie in de atmosfeer te voorkomen, de wereldwijde CO2-uitstoot ruim vóór 2030
moet beginnen afnemen315.
De Belgische Staat geeft aan dat België geen deel uitmaakt van de "High climate coalition", die
de Europese Unie en een aantal landen verenigt, die zich op 17 december 2018 hebben
geëngageerd om het niveau van de klimaatambitie tegen 2020 op te trekken en hun
vastgestelde nationale bijdragen te versterken316.
De Staat merkt ten slotte op dat op 23 september 2019 in New York "66 landen, 10 regio's, 102
steden, 93 bedrijven en 12 investeerders beloofd hebben het doel van “netto nuluitstoot te
bereiken” in 2050317.
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Ibid., p. 29.
Ibid. De Staat verwijst naar Figuur 27 die hierna weergegeven is, nr. 227, van het Vierde Evaluatierapport van
het IPCC.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 29.
Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering, B.S. 30 augustus 2018
Besluit (EU) 2015/1339 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van
de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 34.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 35-36.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 36.
Ibid.
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188. Onder sectie "V.2.1.2.". Vermindering van de uitstoot van BKG’s die verder gaat dan de
internationale en Europese normen", presenteert de Belgische Staat een ingekorte versie van
de leringen van het IPCC [vrij vertaald]:
"De trajecten voor [BKG-emissiereductie]- die door middel van de opeenvolgende
rapporten kunnen worden vastgesteld, zijn niet lineair.
Zo wordt in het 4e verslag (2007) vermeld dat, om de klimaatopwarming tot 2°C te
beperken, de uitstoot van BKG’s in 2020 met 25 tot 40% moet worden verminderd ten
opzichte van het niveau van 1990 en in 2050 met 80 tot 95%, terwijl in het 5e verslag
(2013-2014) wordt gesteld dat de uitstoot in 2050 met 40 tot 70% moet worden
verminderd en in 2100 tot nul moet worden teruggebracht"318.
Deze lezing van de IPCC-rapporten wordt vervolgens ingeroepen om de rol van het IPCC af te
zwakken.319
Dit is een foute lezing. Wij zullen dit later in detail weerleggen.
§2.

Standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

189. Het Brussels Gewest betwist de verbintenissen van België in het kader van het UNFCCC niet,
noch die van het land in het kader van het Protocol van Kyoto als Bijlage I-land, noch tot slot
die van het Akkoord van Parijs320, waarvan het de bindende kracht overigens uitdrukkelijk
erkent321.
Het Gewest herinnert eraan dat het uiteindelijke doel van het UNFCCC erin bestaat een
gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden (artikel 2)322.
§3.

Standpunt van het Vlaamse Gewest

190. Het Vlaamse Gewest overloopt de ontwikkeling van het internationale rechtsregime in het
kader van het UNFCCC323.
Het Vlaamse Gewest herinnert er in de eerste plaats aan dat de doelstelling van het UNFCCC
en van alle aanverwante juridische instrumenten die de COP zou kunnen aannemen, erin
bestaat een wereldwijde gevaarlijke antropogene klimaatopwarming te vermijden324.
Vervolgens wijst het Gewest op het onderscheid tussen de in Bijlage I genoemde landen en de
andere landen. Het verwijst naar de verplichtingen die aan alle landen zijn opgelegd (art. 4.1.
van het UNFCCC) en die welke aan de Bijlage I-landen worden opgelegd (artikel 4.2 van het
UNFCCC)325. Het Vlaamse Gewest maakt gewag van dit onderscheid tussen landen, bij wijze
van voorbeeld, in de volgende termen [vrij vertaald]:
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Ibid., p. 97. – vrij vertaald
Ibid.
Aanvullende conclusies van het Brusselse Gewest, nr. 24-27
Aanvullende conclusies van het Brusselse Gewest, nr. 27.
Aanvullende conclusies van het Brusselse Gewest, p. 19.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 6-16. zie ook ibid., nr. 67-70.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 6, p. 5-6.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 6, p. 6.
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"Het Verdrag maakt ook een onderscheid tussen de verplichtingen van de Staten die
Partij zijn bij het Verdrag, naargelang zij zijn opgenomen in Bijlage I (geïndustrialiseerde
landen, die van oudsher verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, met inbegrip
van België) of niet (ontwikkelingslanden)”326.
Het benadrukt dat het UNFCCC geen enkele bepaling bevat waaraan een rechtstreekse
werking is gekoppeld en dat het, juridisch gesproken, dus niet afdwingbaar is327.
191. Het Vlaamse Gewest schetst verder het regime van het Protocol van Kyoto en de
verplichtingen die het aan elke partij oplegt328. Het stelt dat het amendement van Doha
betrekking heeft op de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto en
de doelstelling van de Europese Unie bepaalt op een vermindering van BKG-uitstoot met 20%
tegen 2020 ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling geldt voor alle delen van
de Europese Unie, in overeenstemming met artikel 4 van het Protocol. Het Vlaamse Gewest
herinnert eraan dat België, een Bijlage I-land, in overeenstemming met artikel 4, §2 van het
Protocol, het COP-secretariaat in kennis heeft gesteld van zijn instemming om zijn
verplichtingen uit hoofde van artikel 3 van het Protocol voor de tweede verbintenisperiode na
te komen329.
192. Met betrekking tot het Akkoord van Parijs verklaart het Vlaamse Gewest dat de Europese Unie
zich er door haar nationale bijdrage toe verbonden heeft haar emissies tegen 2030 met
minstens 40% te verminderen ten opzichte van de emissies van 1990330.
Het Vlaamse Gewest geeft toe dat331:
"Als alle gerapporteerde bijdragen worden uitgevoerd, zal de temperatuurstijging aan
het einde van de eeuw beperkt blijven tot 2,7°C tot 3,5°C". Dit is een aanzienlijke
vooruitgang in vergelijking met de situatie vóór de top (die 4 tot 5°C van de
klimaatopwarming bedroeg). Dit is echter onvoldoende om de overeengekomen
doelstellingen te bereiken".
Het zegt dat de overeenkomst daarom voorziet in een dynamisch systeem om de inspanningen
van de partijen voortdurend te verhogen en voegde eraan toe dat elke nieuwe bijdrage
minstens even strikt moet zijn als de vorige en de hoogst mogelijke ambitie moet
weerspiegelen332.
193. Het stelt ook dat het Speciaal Rapport van het IPCC 2018 diende als wetenschappelijke basis
voor de "facilitating dialogue" (COP-24, Katowice, 2018) (Talanoa-dialoog) om de balans op te
maken van de collectieve inspanningen van de Partijen om de langetermijndoelstelling te
bereiken van het Akkoord van Parijs en om de landen aan te sporen nieuwe en ambitieuzere
verbintenissen aan te gaan tegen 2020333.
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329
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Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 6, p. 7.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 69.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 7-12.
Ibid., nr. 12.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 13.
Ibid.
Ibid.
Ibid., nr. 14.
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§4.

Standpunt van het Waalse Gewest

194. Het Waalse Gewest begint met te herinneren aan de algemene doelstelling van het UNFCCC en
de daaropvolgende instrumenten334, en wijst vervolgens op de verbintenissen van de Partijen
bij het UNFCCC, die het als "uiterst vaag" omschrijft335, terwijl het vervolgens aangeeft dat het
UNFCCC "vereist" dat een nationale inventaris van de bronnen van broeikasgasemissies en een
nationaal programma om de klimaatverandering te beperken (artikel 4.1 van het UNFCCC)
worden opgesteld en meegedeeld (artikel 12 van het UNFCCC)336.
195. Zoals eerder aangegeven337, erkent het Gewest dat het Akkoord van Kopenhagen de drempel
voor een gevaarlijke opwarming heeft bepaald op 2°C en dat deze drempel werd bevestigd op
de COP van Cancún338. Het Gewest geeft aan dat het Akkoord van Parijs "het wereldwijde
ambitieniveau voor de mitigatie van de klimaatverandering heeft verhoogd"339.
196. Het Waalse Gewest omschrijft de mitigatieverplichtingen die het Protocol van Kyoto oplegt
aan de Bijlage I-landen als "juridisch bindend"340. Het stelt echter ook dat internationale en
Europese instrumenten inzake klimaatverandering, zoals het UNFCCC, het Kyotoprotocol, de
besluiten van de COP's, artikel 191 VWEU, de Europese richtlijnen en besluiten, geen
nauwkeurige normatieve inhoud, maar slechts vage doelstellingen en geen rechtstreekse
werking hebben341. Toch stelt het Gewest dat de partijen, d.w.z. België, op de conferentie van
Cancún in 2010 "uitdrukkelijk hebben erkend" dat de partijen hun emissies tegen 2020
collectief moeten verminderen tot een niveau dat 25 tot 40% lager ligt dan het niveau van
1990342.
Volgens het Gewest zijn deze internationale wetteksten alleen bindend voor de betrekkingen
tussen de Staten, maar kunnen particulieren ze niet rechtstreeks inroepen voor de nationale
rechter. Het concludeert dat het Gewest op grond daarvan geenszins aansprakelijk kan worden
gesteld343.

SECTIE 2.

Het internationale wettelijke klimaatregime en België

197. Op het vlak van het internationaal recht werd de klimaatverandering in 1988 voor het eerst
expliciet aan de orde gesteld met de goedkeuring op 6 december 1988 van VN-resolutie 43/53
over de bescherming van het wereldklimaat voor de huidige en toekomstige generaties344. In
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Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 1.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 2.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 3.
Supra, nr. 73-74 (art. 2 van het UNFCCC
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 7 en 8.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 6 en 9.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 4.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 314.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 13.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 315.
UNGA, Resolution on protection of global climate for present and future generations of mankind, Res. 43/53,
6 december 1988, Stuk H.25. De eerste wettelijke bekommernissen betreffende het milieu in ruime zin
dateren van de eerste “Earth Summit” in 1972 in Stockholm, waaraan België deelgenomen heeft, waarop de
Verklaring betreffende het Leefmilieu van 1972 – dat 26 principes omvat – goedgekeurd werd (Verklaring over
het leefmilieu zoals in Stockholm goedgekeurd op 16 juni 1972). Deze top heeft geleid tot het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Op hetzelfde ogenblik de Club van Rome een rapport met
de titel "De grenzen aan de groei?" (Verslag van de Club van Rome, Grenzen aan de groei?, 1972) waarin
gewezen wordt op het gevaar van een exponentiële economische en demografische groei in termen van
uitputting van de hulpbronnen (energie, water, bodem), vervuiling en overexploitatie van natuurlijke
systemen.
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deze resolutie hebben de Verenigde Naties voor het eerst erkend dat klimaatverandering een
"gemeenschappelijke zorg van de mensheid" is”345.
198. Op de derde Wereldtop in Rio in 1992346 hebben 196 landen en een regionale organisatie, de
Europese Unie, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC)
ondertekend, waarin zij zich ertoe verbinden de uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren op
een niveau dat een "gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt"347.
Het Verdrag is op 21 maart 1994 in werking getreden348. Het vormt de basis van het
internationale wettelijke klimaatregime.
In 1997 werd aan dit verdrag een protocol toegevoegd: het Protocol van Kyoto. Daarin hebben
de landen die partij zijn bij het UNFCCC (d.w.z. de ontwikkelde landen die van oudsher
verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering) zich ertoe verbonden hun
broeikasgasemissies gedurende de periode 2008-2012 te verminderen. Dit protocol is op 16
februari 2005 in werking getreden.
Op de top van Doha in 2012 is een wijziging van het Protocol van Kyoto goedgekeurd, die
voorziet in nieuwe verbintenissen inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
voor de periode 2013-2020349. Aangezien het ratificatieproces van het Doha-amendement zeer
traag verloopt, is het nog niet officieel in werking getreden350. Toch hebben de EU-lidstaten het
Doha-amendement ten uitvoer gelegd door middel van EU-wetgeving die in de praktijk
gelijkwaardig is351.
Het Akkoord van Parijs is op 12 december 2015 tijdens de COP-21 goedgekeurd. Het werd door
194 landen en de Europese Unie352 ondertekend en is op 4 november 2016 in werking
getreden353. Zoals reeds vermeld, hebben de partijen er zich in dit Akkoord toe verbonden de
stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ver onder de 2°C boven het preindustriële niveau te houden en tegelijkertijd de temperatuurstijging tot 1,5°C boven het preindustriële niveau te beperken354.
199. België – en zijn drie gewesten – die allemaal verweersters zijn, werken sinds 1992 mee aan de
uitwerking van het internationale klimaatbeleid.
345

346

UNGA, Resolution on protection of global climate for present and future generations of mankind, Res. 43/53,
6 december 1988, Stuk 0.

De tweede Earth Summit vond plaats in 1982.
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Zie supra, nr. 73-74 (art. 2 van het UNFCCC).
Dit is 90 dagen nadat 50 ratificaties verkregen werden overeenkomstig art. 23 van het UNFCCC.
Besluit 1/CP.8, Akkoord van Doha (2012), Stuk 0.
Het amendement van Doha op het Protocol van Kyoto zal in werking treden overeenkomstig artikel 20 en 21
van het Protocol van Kyoto, dit wil zeggen, voor de partijen die het hebben aanvaard negentig dagen na de
datum waarop de depositaris van het Verdrag een akte van aanvaarding heeft ontvangen van minstens drie
vierde van de partijen bij het Protocol van Kyoto. Dit betekent dat in totaal 144 aktes van aanvaarding vereist
zijn om het amendement in werking te doen treden (cfr. https://unfccc.int/fr/node/404). België heeft de
ratificatieprocedure in november 2017 afgerond.
Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Stuk G.17.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
Op 5 oktober 2016 heeft de Europese Unie het Akkoord van Parijs goedgekeurd [Besluit (EU) 2016/1841 van
de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het in het kader van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering aangenomen Akkoord van Parijs]. België
heeft op 6 april 2017 zijn akte van bekrachtiging neergelegd bij de Verenigde Naties en is het 142ste land dat
de overeenkomst heeft bekrachtigd.
Supra, nr. 92.

118

België ondertekende het UNFCCC op 4 juni 1992 en ratificeerde het op 16 januari
1996355.Bovendien is België lid van de regionale internationale organisatie de Europese Unie is,
ook lid van het UNFCCC op 4 juni 1992 en ratificeerde het op 16 januari 1996.: de Unie
ondertekende het op 13 juni 1992 en ratificeerde het op 15 december 1993356.
Als Bijlage I-land, een status waar wij later op terugkomen, is België, net als de Europese Unie,
sinds 29 april 1998 partij bij het Protocol van Kyoto. België ondertekende het amendement van
Doha op 14 november 2017. De Europese Unie van haar kant ondertekende het op 21
december 2017.
België heeft het Akkoord van Parijs op 22 april 2016 ondertekend en op 6 april 2017
bekrachtigd, de Europese Unie heeft het op 22 april 2016 ondertekend en op 5 oktober 2016
goedgekeurd 357.

SECTIE 3.

Het UNFCCC, Kyoto en Parijs: de verbintenissen van België

§1.

Verbintenissen in het kader van het UNFCCC (1992)

1.1

Het UNFCCC: basisgegevens

1.1.1. Preambule
200. In de preambule van het UNFCCC verklaarden de ondertekenende partijen - waaronder België
- onder meer:
"Beseffende dat veranderingen in het klimaat op aarde en de nadelige gevolgen
daarvan een gemeenschappelijke zorg voor de mensheid vormen,
Bezorgd over het feit dat door menselijke activiteiten de concentraties van
broeikasgassen in de atmosfeer aanzienlijk zijn toegenomen, dat deze toename het
natuurlijke broeikaseffect vergroot, en dat dit gemiddeld zal leiden tot een extra
opwarming van het aardoppervlak en de atmosfeer, hetgeen schadelijke invloed kan
hebben op natuurlijke ecosystemen en de mens,
Vaststellende dat het grootste deel van de emissies van broeikasgassen over de gehele
wereld, zowel in het verleden als in het heden, afkomstig is uit ontwikkelde landen, (...)
Beseffende dat de wereldwijde aard van klimaatverandering de breedst mogelijke
samenwerking tussen alle landen vergt, alsmede hun deelname aan een doeltreffend en
passend internationaal optreden, in overeenstemming met hun gezamenlijke, doch
verschillende verantwoordelijkheden en onderscheiden mogelijkheden en hun sociale en
economische omstandigheden, (...)
Erkennende dat de Staten doeltreffende milieuwetgeving moeten aannemen (...)"
(eigen benadrukking).
De eerste twee consideranda maken duidelijk dat het UNFCCC tot doel heeft de ecosystemen
van de planeet en de mensheid te beschermen tegen een gevaarlijke antropogene
355
356
357

Op Belgisch vlak is het UNFCCC op 15 april 1996 in werking getreden.
Beschikking 94/69/CE van de Raad van 15/12/1993 betreffende de sluiting van het UNFCCC.
Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie,
van het Akkoord van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering.
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klimaatopwarming, inclusief de verzoeksters en de belangen die worden geclaimd door
Klimaatzaak.
1.1.2. Artikel 2 van het UNFCCC: ultieme doelstelling van het Raamverdrag
201. Artikel 2 van het UNFCCC stelt dat het uiteindelijke doel van het Verdrag is een gevaarlijke
klimaatopwarming te voorkomen, wat neerkomt op een beperking van de stijging van de
gemiddelde temperatuur op aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau358.
1.1.3. Artikel 3 van het UNFCCC: de beginselen die ten grondslag liggen aan het Raamverdrag
202. In artikel 3 van het UNFCCC worden de drie hoofdbeginselen van de internationale
klimaatwetgeving gedefinieerd: het beginsel van gemeenschappelijke, doch verschillende
verantwoordelijkheden, het voorzorgsbeginsel en het beginsel van duurzame ontwikkeling.
203. Het beginsel van de gemeenschappelijke doch verschillende verantwoordelijkheden
(‘Common but differentiated responsibilities of CDR)359 is gebaseerd op het idee dat het
onrechtvaardig zou zijn om de ontwikkelingslanden aan dezelfde milieuverplichtingen te
onderwerpen als de ontwikkelde landen en dat deze laatste een leidende rol moeten spelen,
aangezien zij van oudsher de grootste vervuilers zijn en over meer financiële en
technologische middelen beschikken360.
Het beginsel wordt operationeel gemaakt door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de
in de Bijlagen I en II van het Verdrag genoemde partijen, waaronder België, enerzijds, en
andere landen anderzijds. Zoals hieronder in de toelichting van artikel 4 van het UNFCCC wordt
uiteengezet, moeten de "ontwikkelde landen" het voortouw nemen bij de bestrijding van de
klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan. Dit principe benadrukt de bijzondere rol
van de ontwikkelde landen inzake leiderschap.
204. Het beginsel van de duurzame ontwikkeling361 geeft aan dat de partijen moeten streven naar
een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van nu, zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het is in die zin
dat artikel 3, lid 1, van het UNFCCC bepaalt dat:
"De Partijen dienen het klimaatsysteem te beschermen ten behoeve van de huidige en
toekomstige generaties.
Dit beginsel is duidelijk van belang voor het klimaatbeleid op alle niveaus. Het lot van de
jongeren en van de toekomstige generaties vormt daarbij een grote bekommernis. Die
bekommernis is ook aan de orde in het dossier dat aan uw rechtbank is voorgelegd.
1.1.4. Artikel 4 van het UNFCCC: de verplichtingen van de partijen
205. Artikel 4 van het UNFCCC is de bepaling waarin de belangrijkste inhoudelijke verplichtingen zijn
vastgelegd. Daarop volgen artikel 5 (Onderzoek en systematische waarneming), 6
(Voorlichting, vorming en bewustmaking) en 12 (Mededelingen).
358
359
360

361

Supra, nr. 92.
Art. 3.1 en 3.2 van het UNFCCC, Stuk H.1.
B. MAYER, “State responsibility and Climate change governance: A light through the storm”, Chinese Journal of
International Law, Volume 13, 2014, p. 546.
Art. 3.4 en 3.5 van het UNFCCC, Stuk H.1.
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206. De verplichtingen van België op grond van artikel 4 van het UNFCCC kunnen als volgt worden
samengevat:
Artikel 4.1: verplichtingen die gemeenschappelijk zijn voor alle partijen
-

-

-

-

Nationale inventarislijsten van antropogene emissies per bron en verwijderingen per
koolstofput van alle BKG’s opstellen, periodiek bijwerken, publiceren en ter beschikking
stellen van de COP (artikel 4,1.a);
Nationale en, indien van toepassing, regionale programma’s opstellen die maatregelen
bevatten ter beperking van klimaatverandering alsook maatregelen ter vergemakkelijking
van een adequate aanpassing aan klimaatverandering, deze periodiek bijwerken,
publiceren en regelmatig bijwerken (artikel 4.1.b);
Door middel van haar samenwerking de ontwikkeling, toepassing en verspreiding (...) van
technologieën, praktijken en processen bevorderen en te ondersteunen (artikel 4.1.c);
Het rationele beheer en de instandhouding en, indien van toepassing, de uitbreiding van
koolstofputten en reservoirs van alle broeikasgassen bevorderen (artikel 4.1.d);
In overleg de aanpassing voorbereiden aan de effecten van de klimaatverandering (artikel
4.1.e);
In het beleid en in de maatregelen op sociaal en economisch gebied en ten aanzien van het
milieu, voor zover mogelijk, rekening houden met overwegingen die gerelateerd zijn aan
klimaatverandering (artikel 4.1.f);
In overleg het wetenschappelijke, technologische, technische, sociaal-economische en
ander onderzoek bevorderen en ondersteunen (...) (artikel 4.1.g);
In overleg de uitwisseling van wetenschappelijke, technologische, technische, sociaaleconomische en juridische informatie bevorderen en ondersteunen (...) (artikel 4.1.h);
In overleg de voorlichting, vorming en bewustmaking van het publiek inzake
klimaatverandering bevorderen en ondersteunen (artikel 4.1.i);
Artikel 4.2 en volgende: specifieke verplichtingen voor de partijen van de Bijlagen I en II,
de ontwikkelde landen, waaronder België

-

-

-

-

Het voortouw nemen bij de bestrijding van de klimaatverandering en de negatieve
gevolgen daarvan door nationaal beleidslijnen in te voeren en de passende maatregelen
aan te nemen aan om de antropogene emissies van broeikasgassen te beperken (...)
(artikel 4.2.a);
Aan de Conferentie van de Partijen de door hen genomen beleidslijnen en maatregelen
voorleggen, alsook de daaruit voortvloeiende projecties van hun BKG-emissies met het oog
op de terugkeer van deze emissies naar het niveau van 1990 (artikel 4.2.b)
Nieuwe en aanvullende financiële middelen ter beschikking stellen om de
overeengekomen volledige kosten te dekken die de ontwikkelingslanden maken als gevolg
van hun rapportage- en communicatieverplichtingen (artikel 4.3);
De ontwikkelingslanden helpen de kosten van de aanpassing aan de gevolgen van de
klimaatverandering dragen (artikel 4.4);
Alle maatregelen nemen om de overdracht van of de toegang tot milieuvriendelijke
technologieën en knowhow ten gunste van andere partijen bevorderen, vergemakkelijken
en financieren (artikel 4.5).

207. Let wel: het UNFCCC legt in artikel 2 en 4 preventieve verplichtingen, alsook mitigatie- en
adaptatieverplichtingen vast. Het legt ook financiële verplichtingen vast, waarvan de details
nog nader moesten worden omschreven.
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1.1.5. De rapporteringsverplichtingen
208. In artikelen 4.1.a, 4.1.b en 12 worden er voor de Lidstaten rapporteringsverplichtingen
vastgelegd inzake toepassing van het UNFCCC. Dit verdient aandacht. Zij zijn van fundamenteel
belang voor onze kennis van het gevoerde beleid en van de resultaten daarvan.
De rapportering bestaat concreet uit 3 mechanismen:
1. de jaarlijkse of tweejaarlijkse mededeling van een nationale broeikasgasinventaris;
2. de halfjaarlijkse indiening van een tweejaarlijks verslag;
3. de mededeling om de vier jaar van een "Nationale Mededeling".
209. In overeenstemming met artikel 4.1.a en artikel 12.1.a van het UNFCCC moeten alle landen
hun nationale broeikasgasinventarissen bij het secretariaat van het UNFCCC indienen. Deze
mededeling gebeurt jaarlijks, in april362, voor de Bijlage I-landen, waaronder België, en
tweejaarlijks voor de andere landen363.
Voor de jaarlijkse rapportering van hun nationale BKG-inventarissen moeten de Bijlage Ilanden, zoals België, momenteel voldoen aan de "Guidelines for the preparation of national
communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part I: UNFCCC reporting
guidelines on annual greenhouse gas inventories”364, vastgesteld in het besluit 24/CP.19365, dat
werd aangenomen op de COP-19 in Warschau in 2013.
In België valt de inventarisatie van de broeikasgasemissies binnen de bevoegdheid van de
gewesten366. Het zijn dus de Gewesten die de uitstoot van broeikasgassen nauwlettend in de
gaten moeten houden. De voorbereiding van de nationale inventaris wordt gecoördineerd
door de Werkgroep "Emissies" van het CCIM, die wordt gecoördineerd door de
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (CELINE), die verantwoordelijk is voor het verzamelen
van de gegevens die door de gewesten ter beschikking worden gesteld, waarna deze gegevens
officieel worden goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie367.
210. In overeenstemming met artikel 4, 5, 7, 10 en 12 van het UNFCCC moeten de Bijlage I-landen,
waaronder België, om de twee jaar verslag opstellen (besluit 2/CP.17)368).
Het eerste tweejaarlijkse verslag werd ingediend op 1 januari 2014 voor alle Bijlage I-landen,
en daarna om de twee jaar. Het derde tweejaarlijkse verslag van België werd als bijlage
362
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Zie §2(b) van het besluit 3/CP.1, Stuk H.2, die 15 april als indieningsdatum opgeeft, maar ook: de besluiten
3/CP.5 (§2), Stuk H.4, en 24/CP.19 (§3), Stuk H.19.
https://unfccc.int/enhanced-transparency-framework#eq-4;
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-dataunfccc/ghg-data-from-unfccc; de mededelingen van de nationale inventarissen van april 2019 zijn hier terug
te vinden: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-underthe-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019
https://unfccc.int/sites/default/files/revision_of_annex_i_nc_guidelines_.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf (Stuk H.19).
Volgende gewestelijke agentschappen zijn verantwoordelijk voor de inventarissen: het Agence wallonne de
l’air et du climat (AWAC) in het Waalse Gewest; Leefmilieu Brussel in het Brusselse Gewest; en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) in het Vlaamse Gewest.
https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/rapportering/nationale-inventaris/
Zie p. 6 van het Besluit 2/CP.17, Stuk 0: "Besluit dat de ontwikkelde landen die partij zijn bij het UNFCCC de
"UNFCCC-rapportagerichtsnoeren voor tweejaarlijkse verslagen van de ontwikkelde landen" moeten gebruiken
voor het opstellen van hun eerste tweejaarlijkse verslagen, rekening houdend met hun nationale
omstandigheden, en dat zij hun eerste tweejaarlijkse verslag uiterlijk op 1 januari 2014 bij het secretariaat
moeten indienen, en de tweede en volgende tweejaarlijkse verslagen twee jaar na de datum waarop een
volledige nationale mededeling moet worden ingediend (in 2016 en 2020)".
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gevoegd bij de nationale mededeling die eind 2017 is ingediend. Het eerste369 (2014) en het
tweede370 (2016) staan op de website van het Verdrag371.
Tijdens de jongste evaluatie, die van het tweede tweejaarlijkse verslag, moest België veel
schriftelijke vragen beantwoorden372, waarna het op 12 november 2016 de vorderingen bij het
behalen van zijn emissiereductiedoelstellingen kon presenteren en verdedigen. Volgens het
‘international assessment and review process (IAR)373, werden de tweejaarlijkse verslagen
onderworpen aan een technische evaluatie (technical review)374 en aan een ‘multilateral
assessment’.
211. De in bijlage I van het UNFCCC genoemde Partijen zijn ook verplicht om elke vier jaar375 een
gedetailleerde beschrijving te geven van de maatregelen die zijn genomen of worden
overwogen om het Verdrag ten uitvoer te leggen, met inbegrip van een schatting van de
gevolgen van deze bepalingen - dit verslag wordt een "Nationale mededeling" genoemd.
Voor de Bijlage I-landen bepaalt artikel 12, lid 5, van het UNFCCC dat de eerste mededeling
moet worden ingediend "binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag",
waarna de "frequentie van de mededelingen van alle partijen door de Conferentie van de
Partijen zal vastgesteld worden".376 Er bestaat, met betrekking tot deze nationale
mededelingen, een wezenlijk verschil tussen de verplichtingen van de Bijlage I-landen en die
van de niet in Bijlage I genoemde landen377.
212. België heeft als Bijlage I-land al 7 nationale mededelingen moeten indienen bij het UNFCCCsecretariaat. De jongste dateert van eind 2017. Deze zevende mededeling werd door de
Nationale Klimaatcommissie aan het UNFCCC-secretariaat voorgelegd378.
In de samenvatting van deze mededeling wordt er in de preambule379 aan herinnerd dat:
"De Partijen bij het Klimaatverdrag zijn immers (onder meer) verplicht een gedetailleerde
beschrijving te geven van de manier waarop ze het Verdrag toepassen en na te gaan
welke vooruitgang zij daarbij boeken.
Het gaat hierbij om de volgende informatie:
1. de landgebonden omstandigheden die van invloed zijn op de uitstoot van
broeikasgassen
2. de gegevens afkomstig van de uitstootinventarissen van broeikasgassen
3. de beleidslijnen en maatregelen
4. de projecties over de uitstoot van broeikasgassen
369

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/bel_2014_br1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/bel_br2_en_lr_approved.pdf
371
https://unfccc.int/second-biennial-reports-annex-i
372https://unfccc.int/files/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/application
/pdf/sbi45_bel_session_final_result.pdf
373
https://unfccc.int/IAR
374
https://unfccc.int/resource/docs/2016/trr/bel.pdf
375
Ingeschreven in het besluit 9/CP.16, Stuk 0.
376
Art. 12.5, in fine, van het UNFCCC, Stuk 0.
377
Art. 12.5 van het UNFCCC, Stuk 0, bepaalt immers dat: “Elke niet in Bijlage I opgenomen Partij doet haar
eerste mededeling binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag ten aanzien van die Partij, of na
het beschikbaar worden van de financiële middelen in overeenstemming met artikel 4, derde lid. Partijen die
minst ontwikkelde landen zijn, kunnen hun eerste mededeling naar eigen goeddunken doen. De regelmaat
van latere mededelingen van alle Partijen wordt vastgesteld door de Conferentie van de Partijen, rekening
houdend met de verschillende termijnen als gesteld in dit lid».
378
https://www.climat.be/files/4315/1549/8156/NC7_EN_LR.pdf
379
https://www.climat.be/files/5815/1618/5953/NC7_resume_LR.pdf
370
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5. een inschatting van de kwetsbaarheid, van de gevolgen van klimaatveranderingen en
aanpassingsmaatregelen
6. de financiële bijstand en de overdacht van technologie
7. het onderzoek en de systematische waarneming
8. de sensibilisatie, educatie en vorming.
Bovendien bepaalt het Protocol van Kyoto dat de Nationale Mededelingen ook
‘bijkomende informatie’ moeten bevatten om te bewijzen dat de Partijen.
zich kwijten van hun verplichtingen opgelegd door dit Protocol ".

1.2

België als Bijlage I-land: ins en outs

213. In het kader van het UNFCCC is België een Bijlage I- en een Bijlage II-land.
214. De Bijlage I bij het Verdrag omvat de geïndustrialiseerde landen die in 1992 lid waren van de
OESO en de landen met een overgangseconomie, waaronder Rusland, en verschillende OostEuropese landen. 43 landen van de 196 UNFCCC-lidstaten zijn in deze Bijlage opgenomen,
waaronder België380.
Bijlage II omvat de landen die lid zijn van de OESO (24 landen, waaronder België)381.
Dit statuut alleen al plaatst België in een beperkte categorie van grote BKG-uitstoters in het
licht van de economische geschiedenis van het land sinds de industriële revolutie vanaf 1750.
De restcategorie van de landen die in Bijlage I noch in Bijlage II zijn opgenomen, heeft
betrekking op ontwikkelingslanden. Dit onderscheid is gebaseerd op het hierboven besproken
beginsel van de gemeenschappelijke, doch verschillende verantwoordelijkheden.
215. De in het UNFCCC – en latere verdragen – opgenomen verplichtingen zijn dwingender voor
Bijlagen I- en II-landen – waaronder België – dan voor andere landen die niet in deze Bijlagen
zijn opgenomen382. Zoals hieronder zal worden toegelicht, moeten zij hun broeikasgasemissies
sneller terugdringen dan de ontwikkelingslanden. Met andere woorden: tegen 2020, 2030 en
2050 moeten de ontwikkelde landen, en dus ook België, hun BKG-uitstoot met meer dan het
wereldwijde gemiddelde verminderen om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen.
Het is relevant om even in te zoomen op de historische verantwoordelijkheid van ons land. De
broeikasgasemissies van de landen variëren uiteraard in de loop van de tijd. In 1990
bijvoorbeeld, toen de onderhandelingen over het Raamverdrag van start gingen, waren de
ontwikkelde landen verantwoordelijk voor ongeveer 70 % van de wereldwijde uitstoot.
Sindsdien is de uitstoot van de ontwikkelingslanden verdrievoudigd en is deze momenteel
verantwoordelijk voor bijna 60% van de wereldwijde uitstoot383. Omdat de CO2 gedurende
eeuwen en zelfs gedeeltelijk gedurende millennia384 in de stratosfeer overleeft, zijn de recente
ontwikkelingen eerder relatief: zij wissen de decennia niet uit toen de ontwikkelde landen nog
bijna de enige waren die antropogene broeikasgassen uitstootten. Absolute cijfers voor een
bepaald jaar vertekenen de gegevens, vooral als wij alleen kijken naar de landen die het meest
380

381
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https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observerstates?field_national_communications_target_id%5B515%5D=515
https://unfccc.int/cop3/fccc/climate/annex2.htm
Zie supra nr. 206 en 209 .
International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion: Key CO2 Emissions Trends, 2016, Figuur 4,
Stuk 0.
Zie supra nr. 51.
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uitstoten. Aangezien België bijvoorbeeld op de 31e plaats staat in de lijst met 196 emitterende
landen die partij zijn bij het UNFCCC, betekent dit dat meer dan 150 landen minder uitstoten
dan wij385:

385

CCPI (Climate Change Performance Index) Resultaten 2019, Stuk P.26.
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Figuur 26. België: 31e internationale vervuiler
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Bovendien moet rekening worden gehouden met de uitstoot van BKG’s per capita.
Onderstaand diagram van de Wereldbank386 wijst duidelijk op de historische
verantwoordelijkheid van België: alleen al voor de periode van 1985 toont het de BKG-uitstoot
per inwoner van België (in het blauw), van de Europese Unie (in het mauve) en van China (in
het groen) op drie verschillende lijnen.

Figuur 27. Uitstoot per capita in België, de Europese Unie en China (1985-2019)
Het spreekt voor zich dat hoe verder wij teruggaan in de tijd, hoe groter het aandeel van België
is, zowel in absolute cijfers als in cijfers per persoon. Ons land is heel vroeg geïndustrialiseerd.
In dit opzicht herinneren wij eraan dat CO2 eeuwenlang in de atmosfeer blijft, voor een deel
zelfs gedurende millennia387. De verantwoordelijkheid van België voor de huidige BKGconcentraties in de atmosfeer is allesbehalve verwaarloosbaar.
Door het ondertekenen van het UNFCCC, maar ook van het Protocol van Kyoto en het Akkoord
van Parijs, heeft België deze grotere verantwoordelijkheid als Bijlage I- en II-land erkend en
aanvaard.
§2. Verplichtingen op grond van het Protocol van Kyoto van 1997
216. Reeds bij de eerste COP in 1995 in Berlijn waren de verdragsluitende staten – waaronder
België – van mening dat de verplichtingen van de Bijlage I-landen krachtens artikel 4.2.a en
4.2.b van het UNFCCC niet volstonden om de doelstellingen van het Verdrag te halen. Daarom
werd er een onderhandelingsproces opgezet om voor deze landen hogere verplichtingen vast
te leggen. Dit proces leidde tot de goedkeuring van het Protocol van Kyoto, dat op 11
december 1997 tijdens COP-3 werd ondertekend en op 16 februari 2005 in werking trad. Het
protocol is als bijlage bij het UNFCCC gevoegd en legt becijferde en juridisch bindende
doelstellingen op voor het indijken van de uitstoot van broeikasgassen, met name van CO2,
CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6, ten opzichte van het emissieniveau van 1990 (artikel 3).
217. Algemeen gezien werd het onderscheid tussen de Bijlage I-landen en de andere landen die
deel uitmaken van het UNFCCC in het Protocol van Kyoto een stuk verder doorgedreven. Van
prioritair belang is de "versterking van de verplichtingen" van de Bijlage I-landen. Daartoe
386
387

Cf. https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?end=2014&locations=BE-CN-EU&start=1988
Zie nr. 51, 54 en 60.
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heeft het protocol een strikt systeem van "binaire" differentiatie in het leven geroepen,
waarbij alleen Bijlage I-landen juridisch bindende reductiedoelstellingen onderschrijven. De
aanpak van het Protocol in dit verband is gebaseerd op een historisch perspectief, waarvan de
relevantie reeds eerder werd aangekaart. Nog een voorbeeld: de cumulatieve emissies van de
Bijlage I-landen tussen 1850 en 2012 – waaronder België – zijn ongeveer 2,4 keer groter dan
die van de landen die niet onder bijlage I vallen. Bovendien blijft de CO2-uitstoot per hoofd van
de bevolking in de meeste ontwikkelingslanden aanzienlijk lager dan in de meest ontwikkelde
landen388.
218. Het Protocol is onderverdeeld in twee "verbintenisperiodes": 2008-2012 en 2012-2020. Zoals
hierboven uiteengezet, is het Akkoord van Doha, dat de tweede verbintenisperiode
organiseert, nog niet in werking getreden.
In het kader van de eerste verbintenisperiode heeft de Europese Unie gebruik gemaakt van de
optie opgenomen in artikel 4 van het Protocol van Kyoto, die de Partijen toelaat hun
reductiedoelstellingen gezamenlijk te verwezenlijken. Zij heeft Beschikking 2002/358/EG
aangenomen, waarin tegen 2012 een algemene doelstelling voor de globale reductie van de
broeikasgasemissies van 8% ten opzichte van 1990 wordt vooropgesteld, terwijl de Belgische
doelstelling voor de periode 2008-2012 een vermindering met 7,5% van de nationale
broeikasgasemissies inhoudt. Voor België vervangt die doelstelling de 8%-doelstelling van het
Protocol van Kyoto, zoals bepaald in artikel 4.5. van dat Protocol van Kyoto. Volgens artikel 4.6.
van het Protocol zou België pas verantwoordelijk zijn voor het niveau van de in het Protocol
vastgelegde emissies, als de gezamenlijke doelstelling van de EU niet kan worden gehaald.
§3. Verplichtingen in het kader van het Akkoord van Parijs van 2015
219. In het Akkoord van Parijs389 wordt een andere aanpak gehanteerd dan in het Protocol van
Kyoto. In plaats van bindende emissiereducties per land op te leggen, stelt het Akkoord van
Parijs collectieve doelstellingen voorop voor de periode na 2020 op basis van vrijwillige
nationale verbintenissen. Het Akkoord legt geen verplichte uitstootverminderende quota op,
maar in plaats daarvan kunnen de landen hun eigen ambitieniveau in termen van
broeikasgasemissiereducties bepalen en moeten zij zich daaraan houden. Dit betekent dat in
dat Akkoord het beginsel van de gemeenschappelijke, doch verschillende verantwoordelijkheid
niet de leidraad vormt bij de verdeling van de reducties over de Partijen. Er wordt echter aan
herinnerd390 en er wordt herhaaldelijk op gewezen dat de ontwikkelde landen het voortouw
moeten nemen en een belangrijke rol moeten spelen bij de aanpak van de
klimaatverandering391.
220. Artikel 2.1 van het Akkoord van Parijs legt de ondertekenende landen een drievoudige
verplichting op:
-

388
389
390
391

”een stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 °C houden ten
opzichte van de pre-industriële niveaus en ernaar blijven streven de stijging te beperken tot
1,5 °C, met dien verstande dat dit de risico's en de gevolgen van klimaatverandering
verregaand zou beperken " (eigen benadrukking);

D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, & L. RAJAMANI, International Climate Change Law, Oxford, 2017, p. 354.
Besluit 1/CP.21, Stuk 0.
3e cons. van de preambule en Artikel 2.2, 4.3 en 4.19 van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Laatste cons. van de preambule; Artikel 4.4, 9, 11.3 en 13.9 van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
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-

”het vermogen vergroten tot aanpassing aan de schadelijke gevolgen van
klimaatverandering, en de veerkracht voor klimaatverandering en broeikasgasarme
ontwikkeling bevorderen, op een wijze die de voedselproductie niet in gevaar brengt";

-

”de geldstromen in lijn brengen met een traject naar broeikasgasarme en
klimaatveerkrachtige ontwikkeling”.

221. De partijen – waaronder België – verbinden zich ertoe, teneinde de temperatuurdoelstelling
op de lange termijn te halen, om:
”de piek van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zo snel mogelijk te bereiken,
erkennende dat Partijen die ontwikkelingslanden zijn deze piek later zullen bereiken, en de
uitstoot daarna overeenkomstig de beste beschikbare wetenschappelijke kennis snel te
verminderen, zodat in de tweede helft van deze eeuw (…)”392;
- hun piek van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd "zo snel mogelijk" te bereiken,
waarbij de ontwikkelingslanden iets meer tijd krijgen dan de ontwikkelde landen393;
- na het bereiken van de piek de BKG-uitstoot snel te verminderen in overeenstemming met
de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de
temperatuurdoelstelling, met als uiteindelijk doel de wereldwijde koolstofneutraliteit in de
tweede helft van deze eeuw394;
- uiterlijk tegen 2020 koolstofarme ontwikkelingsstrategieën op de lange termijn uit te
werken en te communiceren395;
- de landen bepalen op vrijwillige basis hun landgebonden emissiereductiebijdragen
("Nationally Determined Contributions - NDCs")396; deze bijdragen moeten om de 5 jaar
naar boven worden bijgesteld op basis van de periodieke analyse (op wereldwijd niveau)
van de afwijking tegenover een traject dat de opwarming beperkt tot 2°C of 1,5°C397;
- De partijen – waaronder van België – moeten dus interne beperkende maatregelen nemen
om de doelstellingen van deze bijdragen te halen398 en hun NDC's moeten een verhoging
betekenen ten opzichte van de bijdrage die op het vorige nationale niveau werd bepaald
en dienen te beantwoorden aan het hoogst mogelijke ambitieniveau399.
Tot besluit erkent het Akkoord van Parijs in artikel 8 voor het eerst in een bindende tekst het
belang voor de verdragsluitende staten om "verlies en schade" die worden geassocieerd met
de gevolgen van klimaatverandering, te voorkomen, te beperken en aan te pakken, en
bevestigt het aldus de noodzaak om samen te werken en om het inzicht, de maatregelen en de
steun op verschillende gebieden, zoals systemen voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid
in noodsituaties en regelingen voor de verzekering tegen klimaatrisico's, te versterken.
222. Tevens wordt verwacht dat elke partij regelmatig de volgende informatie zal verstrekken400:
- een nationaal inventarisatierapport over de antropogene emissies per bron en de
antropogene verwijdering per put van broeikasgassen;
- de informatie die nodig is om toezicht te houden op de vooruitgang die door elke partij
wordt geboekt bij de uitvoering en de verwezenlijking van haar nationaal vastgestelde
bijdrage.
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Art. 4.1. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.1. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.1. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.2 van het Akkoord van Parijs en het “Paris Rulebook”: zie punt 21 van het Besluit 1/Cp.24, Stuk H.23.
Art. 4.2. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.9. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.2. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4.3. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 13. van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
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223. Het Waalse Gewest erkent uitdrukkelijk de bindende werking van het Akkoord van Parijs401.
Artikel 2 van dit Akkoord, waaruit maatregelen voor de vermindering van broeikasgasemissies
voortvloeien, heeft ontegensprekelijk een bindend effect. Dit wordt in de rechtsleer niet
betwist.

SECTIE 4.

De BKG-emissiereducties die nodig zijn om een gevaarlijke
opwarming te voorkomen: wat België wist

224. In een eerder hoofdstuk402, leggen de concluanten uit hoe en wanneer de partijen bij het
UNFCCC hun centrale doelstelling, nl. het vermijden van gevaarlijke antropogene opwarming,
concreet hebben ingevuld. Met de hulp van de wetenschappelijke gemeenschap, in het
bijzonder het IPCC, hebben zij een tweestappenredenering gevoerd. Ten eerste was men het
erover eens dat de gemiddelde temperatuur op aarde onder een wereldwijde opwarming met
2°C moest worden gehouden403. Deze drempel werd echter naar beneden bijgesteld: de
klimaatopwarming moet ruim onder 2°C worden gehouden en bij voorkeur worden beperkt
tot 1,5°C404.
In dit hoofdstuk gaan wij opnieuw in op de stappen in de totstandkoming van deze consensus
en focussen wij op de BKG-emissiereducties die nodig zijn om onder de drempel van een
gevaarlijke opwarming te blijven. Wij zullen zien dat in 2007 al, op de COP-13 van Bali, duidelijk
was en door de ondertekenaars van het UNFCCC erkend werd, dat voor de Bijlage I-landen405
de drempel van 2°C een vermindering van de BKG-uitstoot met 25 tot 40 % tegen 2020 ten
opzichte van het niveau van 1990 inhield, maar ook een vermindering van de BKG-uitstoot met
80 tot 95 % tegen 2050. Om rekening te houden met de drempel van 1,5°C moesten deze
percentages uiteraard naar boven worden bijgesteld. Dit alles wordt hieronder verder
uitgediept.
225. Voor alle duidelijkheid: de besluiten van de COP van het UNFCCC worden bij consensus406
aangenomen en België – en zijn drie gewesten – heeft als lid van de Conferentie van de
Partijen dus bij consensus de verschillende COP-besluiten aangenomen, besluiten die derhalve
op het land van toepassing zijn.
§1.

BIJLAGE I-LANDEN: DE VEREISTE BKG-EMISSIEREDUCTIES

1.1

De COP-13 - Bali (2007)

226. Nog vóór de goedkeuring van het Plan van Bali in december 2007, erkenden de Bijlage I-landen
de noodzaak om hun uitstoot tegen 2020 met 25-40% te verminderen ten opzichte van het
niveau van 1990. Dit blijkt uit het verslag van de "Ad Hoc Working Group on Further
Commitments for Annex I Countries under the Kyoto Protocol" van augustus 2007, dat verwijst
naar het vierde evaluatierapport van het IPCC [vrij vertaald uit het Engels]:
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403
404
405
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Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 25.
Supra, nr. 77-92.
Supra, nr. 78-88
Supra, nr. 89-92
Supra, nr. 214.
Supra, nr. 75
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"De Ad Hoc Werkgroep heeft gewezen op het nut van de ranges waarnaar in het vierde
evaluatierapport [AR4] wordt verwezen. In het besef van de conclusies van de bijdrage
van Werkgroep II aan het AR4 inzake Gevolgen, Kwetsbaarheid en Adaptatie (...) zouden
de Bijlage I-partijen hun emissies tegen 2020 collectief moeten verminderen met 25-40
% onder het niveau van 1990 met de middelen die hun ter beschikking staan om deze
doelstellingen te bereiken. Deze bereiken zijn ontleend aan vak 13.7 van het rapport van
Werkgroep III. Bovendien zullen zij veel hoger liggen als alleen de Bijlage I-partijen hun
emissies zouden verminderen. De AHWG merkte op dat de IPCC-bereiken geen rekening
houden met mogelijke leefstijlveranderingen die deze reductieranges verder zouden
kunnen vergroten. Voorts erkent de AHWG dat, indien de Bijlage I-partijen deze
reductiedoelstellingen zouden halen, zij een belangrijke bijdrage zouden leveren aan de
wereldwijde inspanningen die nodig zijn om het uiteindelijke doel van het Verdrag, zoals
omschreven in artikel 2, te bereiken”407.
Deze Werkgroep van Bijlage I-partijen, waarvan België lid is, erkent dus – nog vóór de COP-13
(Bali, 2007) – dat een vermindering met 25 tot 40% tegen 2020 noodzakelijk is en dat dit bereik
zelfs naar boven toe kan worden bijgesteld.
227. Dit standpunt komt ook tot uiting in de besluiten van de COP-13 zelf. De tabel waarnaar wordt
verwezen in de preambule van het Actieplan van Bali408, die wij eerder al hebben vermeld 409,
wordt hiervoor nogmaals onder de loep genomen:

Figuur 28. IPCC-Evaluatierapport 2007: de bovengrens van 2°C
Het IPCC concludeert op basis van deze tabel dat de temperatuurstijging alleen redelijkerwijze
tot 2°C kan worden beperkt als de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zich
stabiliseert op maximaal circa 450 ppm CO2-equivalent410. De tabel geeft aan dat om de
broeikasgasconcentraties te stabiliseren rond 450 ppm CO2-equivalent, het nodig is om de
wereldwijde uitstoot tegen 2050 met ongeveer 85% te verminderen ten opzichte van het
niveau van 2000.

407
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409
410

Rapport van de Bijzondere Werkgroep betreffende de nieuwe verplichtingen van de Partijen beoogd in Bijlage
I bij het Protocol van Kyoto over de werkzaamheden van de vierde sessie, van 27 tot 31 augustus gehouden in
Wenen, p. 5, nr. 19, Stuk 6.
Besluit 1/CP.13, Stuk H.5., met verwijzing naar: IPCC 200, AR4 WGIII, p. 776, Stuk B.8 en naar: IPCC 2007, AR4
WGIII, SPM, p. 39 en 90, Stuk B.9.
Supra, nr. 81
Ibid.
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228. Er wordt ook verwezen naar een andere tabel in het vierde IPCC-Evaluatierapport411. Deze
tabel geeft een zeer duidelijk beeld van de percentages BKG-emissiereducties die tegen 2020
(25-40%) en 2050 (80-95%) door de Bijlage I-landen moeten worden gehaald.

Figuur 29 - IPPC – Evaluatierapport 2007 (AR4): de reductiepercentages voor de wereldwijde
broeikasgasemissies die nodig zijn om onder 2°C te blijven.
Het bereik met een substantiële marge tussen de minimum- en de maximumpercentages
wordt in het IPCC-Evaluatierapport als volgt toegelicht412:
25%-vermindering van de broeikasgasemissies van de
Bijlage I-partijen tegen 2020 ten opzichte van 1990
40%-vermindering van de broeikasgasemissies van de
Bijlage I-partijen tegen 2020 ten opzichte van 1990

50% kans om onder 2°C te
blijven
85% kans om onder 2°C te
blijven

Wij mogen niet vergeten dat deze cijfers uit 2007 dateren en dat zij daarom momenteel naar
boven moeten worden bijgesteld, ten eerste omdat de geprojecteerde curve voor de
vermindering van de wereldwijde uitstoot niet werd gevolgd, en ten tweede omdat de
drempel voor het vermijden van een gevaarlijke klimaatopwarming naar beneden is bijgesteld.
229. In het zog van de COP van Bali heeft ook het Europees Parlement in een resolutie van 31
januari 2008 heel duidelijk gemaakt dat:
"Het Parlement verwelkomt het besluit van de partijen op de Conferentie van Bali om in
het kader van het UNFCCC een formeel onderhandelingsproces te starten voor een
internationaal klimaatakkoord voor de periode na 2012. (...) De leden verwelkomen
echter de erkenning door de partijen bij het Protocol van Kyoto dat verlagingen van
broeikasgasemissies van 25 tot 40% tegen 2020 vergeleken met 1990 door de
gezamenlijke geïndustrialiseerde landen benodigd zijn" (eigen benadrukking)413.
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412
413

Besluit 1/CP.13, Stuk H.5, met verwijzing naar: IPCC 2007, AR4 WGIII, p. 776, Stuk B.8 en naar: IPCC 2007, AR4
WGIII, SPM, p. 39 en 90, Stuk B.9.
IPCC 2007, AR4 WGIII, p. 776, Stuk 0.
Resolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over de resultaten van de Conferentie van Bali over
de klimaatverandering (COP 13 en COP/MOP 3), Stuk 0; eigen benadrukking.
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1.2

De COP-14 - Poznan (2008)

230. Op de COP-14 in Poznan in 2008 bespraken de partijen bij het verdrag en het protocol de
noodzaak om de emissies tegen 2020 met 25 tot 40% te verminderen ten opzichte van het
niveau van 1990, zoals aanbevolen in het vierde IPCC-rapport dat in 2007 werd
gepubliceerd414.
1.3

De COP-15 - Kopenhagen (2009)

231. De werkgroep van Bijlage I-landen – waarvan België lid is – heeft duidelijk gemaakt dat [vrij
vertaald]:
"Erkend werd dat de ontwikkelde landen dringend het voortouw moeten blijven nemen
door zich ertoe te verbinden hun broeikasgasemissies tegen 2010 met ongeveer 30% te
verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, hetgeen in overeenstemming is met
de hierboven vermelde reductiepercentages van 25-40%. Een aantal partijen en
deskundigen heeft benadrukt dat een dergelijk niveau van emissiereducties noodzakelijk
en haalbaar is en tegen lage kosten kan worden gehaald. De noodzaak om een nog
ambitieuzer niveau van emissiereductie van 40% onder het niveau van 1990 vast te
stellen is, door sommige partijen benadrukt"415 (eigen benadrukking).
232. Wij herinneren eraan dat de Europese Unie en haar leden – waaronder België – naar
aanleiding van het Akkoord van Kopenhagen in een brief van 28 januari 2010416 aan de
uitvoerend secretaris van het Raamverdrag hebben toegezegd "de strategische doelstelling om
de klimaatopwarming te beperken tot 2°C boven de pre-industriële niveaus" te verwezenlijken
en "hun broeikasgasemissies tegen 2020 met 25 tot 40% en tegen 2050 met 95% te
verminderen"417.
233. Ook in 2010, na de COP-15 in Kopenhagen en vóór de COP-16 in Cancún, gaf de Europese
Commissie aan dat, aangezien de beste beschikbare wetenschap aangaf dat tegen 2020 een
reductie met 25-40% nodig was, de EU-norm, zijnde 20% reductie tegen 2020, "niet voldoende
is om te voldoen aan de algemene doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot
minder dan 2°C in vergelijking met het pre-industriële niveau. Alle landen zullen een extra
inspanning moeten leveren”418.
1.4

De COP-16 - Cancún (2010)

234. Op de COP-16 verwijzen de partijen bij het Protocol van Kyoto – met inbegrip van de
verweersters – in besluit 1/CMP.6419, naar het vierde IPCC-Evaluatierapport en naar de BKG414
415
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J. Gupta, The History of Global Climate Governance, CUP, Cambridge, 2014, p. 127.
Rapport van de Bijzondere Werkgroep betreffende de nieuwe verplichtingen van de Partijen beoogd in Bijlage
I bij het Protocol van Kyoto over de werkzaamheden van de zevende sessie, van 29 maart tot 8 april 2009
gehouden in Bonn, p. 18, nr. 9, Stuk H.8.
Supra nr. 84.
Zie de originele tekst van de brief supra nr. 84.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's, Analyse van de opties om verder te gaan dan de doelstelling van 20%
broeikasgasemissiereductie en beoordeling van het risico van "koolstoflekkage, Com(2010) 265, 26 mei 2010,
Stuk G.10.
Preambule van de Beslissing 1/CMP.6, Stuk 0 : “also recognizing that the contribution of WGIII to the 4 th
Assessment Report of the IPCC, 2007 : Mitigation Climate Change, indicates that achieving the lowest levels
assessed by the IPCC to date and its corresponding potential damage limitation would require Annex I Parties
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emissiereductiepercentages die van toepassing zijn op de Bijlage I-Partijen, d.w.z. de reductie
met 25-40% tegen 2020 zoals hierboven aangegeven420. De partijen bij de COP zijn in Besluit
1/CP.16 ook overeengekomen dat zij erkennen dat, om te voorkomen dat deze 2°C-drempel
wordt bereikt, de Bijlage I-Partijen hun broeikasgasemissies tegen 2020 met 25-40% moeten
verminderen ten opzichte van de pre-industriële niveaus421.
235. Tijdens de COP-16 heeft de Europese Unie zich er ook toe verbonden haar broeikasgasemissies
tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, en heeft
voorgesteld zich te verbinden tot een reductie met 30%, op voorwaarde dat de andere
ontwikkelde landen zich tot soortgelijke percentages zouden verbinden422.
1.5

De COP-17 - Durban (2011)

236. Op de COP-17 in Durban in 2011 heeft de COP besloten het proces van het Protocol van Kyoto
voort te zetten en het "Durban Platform for Enhanced Action" op te richten.
Aan het einde van de COP-17 heeft dit Durbanplatform de "Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action" (WGDEA) opgericht, die verantwoordelijk is voor de uitwerking
van het "post-2020 klimaatregime", d.w.z. het Akkoord van Parijs. De COP stelt dat dit nieuwe
regime op alle partijen van toepassing moet zijn423 en uiterlijk in 2015 klaar moet zijn en in
2020 in werking moet treden.
Op die COP werd door de Verdragsluitende staten, waaronder België, gezamenlijk onder meer
in Besluit 1/CP.17 het volgende overeengekomen [vrij vertaald]:
"Erkennende dat de klimaatveranderingen een onmiddellijke en potentieel
onomkeerbare bedreiging vormen voor de menselijke samenlevingen en de planeet en
dat alle partijen deze daarom dringend moeten aanpakken [...],
Met grote bezorgdheid kennis nemend van de aanzienlijke kloof tussen het
gecombineerde effect van de mitigatieverplichtingen van de Partijen inzake de jaarlijkse
wereldwijde
broeikasgasemissies
tegen
2020
en
de
wereldwijde
emissieaangroeipatronen die een redelijk vooruitzicht bieden op het handhaven van de
stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur met minder dan 2°C of 1,5°C boven
de pre-industriële niveaus".424 (eigen benadrukking)
Deze laatste paragraaf verwijst naar de emissiekloof (“emission gap”), dit is de kloof tussen de
voor het jaar 2020 beloofde emissiereducties enerzijds en de scenario's met een redelijke kans
om de uiteindelijke UNFCCC-doelstelling te halen anderzijds. Wij komen later op deze kloof
terug.
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as a group to reduce emission in a range of 25-40% below 1990 levels by 2020, through means that may be
available to these parties to reach their emission reduction targets”.
Supra nr. 227.
Besluit 1/CP.16, nr. 36, Stuk H.9, dat verwijst naar Besluit FCCC/SB/2011/INF.1, waarin te lezen staat: “ ,
developed countries as a group should reduce their GHG emissions to below 1990 levels through domestic and
complementary international efforts by 25 to 40 per cent by 2020 and by 80 to 95 per cent by 2050, while
developing countries as a group should achieve a substantial deviation below the currently predicted rate of
growth in emissions, in the order of 15 to 30 per cent by 2020” (nr. 10).
Besluit 1/CP.16, nr. 36, Stuk H.9 ; Besluit 1/CMP.6 nr. 3, Stuk H.11. Zie ook infra, nr. 271.
In Besluit 1/CP.17, p. 2, Stuk H.12 staat: " Besluit ook om krachtens het Verdrag een proces op gang te brengen
voor de uitwerking van een protocol, een ander rechtsinstrument of een onderling overeengekomen tekst met
rechtsgeldigheid, die op alle partijen van toepassing is (....)".
Besluit 1/CP.17, p. 2, Stuk H.12.
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237. In Durban hebben de ondertekenaars van het Protocol van Kyoto, opnieuw in het Besluit
1/CMP.7, aangegeven dat zij bereid zijn de broeikasgasemissies van de Bijlage I-landen tegen
2020 met "minstens" 25-40% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990425.
1.6

De COP-18 - Doha (2012)

238. De COP-18 verwees opnieuw naar de 25 tot 40%-vermindering van de broeikasgasemissies van
de Bijlage I-landen, die nodig is om te voorkomen dat de drempelwaarde voor een gevaarlijke
klimaatopwarming overschreden wordt.
In haar Besluit 1/CMP.8 heeft de Vergadering van de partijen bij het Protocol van Kyoto
verklaard dat elk Bijlage I-land, waaronder dus ook België, zich ertoe verbindt om uiterlijk
tegen 2014 zijn reductie-inspanningen te herbekijken op een manier die consistent is met een
vermindering met 25 tot 40 % ten opzichte van de pre-industriële niveaus426.
1.7

De COP-19, de COP-20 en de COP-21 - Warschau (2013), Lima (2014) en Parijs (2015).

239. De COP-19 (Warschau, 2013) heeft verwezen naar het Besluit 1/CMP.8 van Doha, waarbij zij de
partijen ertoe aanzette om hun reductiepercentages te herzien427. Deze oproep tot meer
ambitie, onder verwijzing naar het Besluit 1/CMP.8 van Doha, werd herhaald tijdens de COP20 (Lima, 2014)428 en de COP-21 (Parijs, 2015)429.
1.8

Van de COP-13 op Bali (2007) tot de COP-21 in Parijs (2015): finale vaststelling

240. Uit wat voorafgaat blijkt dat van de COP-13 op Bali in 2007 tot de COP-21 in Parijs in 2015,
overeengekomen is en jaar na jaar bevestigd is dat, om een gevaarlijke opwarming te
voorkomen, zijnde een opwarming met 2°C, de Bijlage I-landen hun BKG-uitstoot tegen 2020
met 25 tot 40% moeten verminderen.
Wij ronden af met een citaat uit het Besluit 1/CP.21 van de COP-21 in Parijs, waarin staat dat
de som van de nationale bijdragen (NDC's) tegen 2030 een wereldwijde uitstoot van 55 Gt CO2equivalent zal opleveren, terwijl de uitstoot moet worden teruggebracht tot 40 Gt CO2equivalent om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. In die zin merkt het op [vrij
vertaald]:
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Besluit 1/CMP.7, preambule, Stuk H.14: “Aiming to ensure that aggregate emissions of greenhouse gases by
Parties included in Annex I are reduced by at least 25–40 per cent below 1990 levels by 2020, noting in this
regard the relevance of the review referred to in chapter V of decision 1/CP.16 to be concluded by 2015”.
Verslag van de CMP.8, van 26 november tot 8 december 2012 gehouden in Doha, p. 3, nr. 7, Stuk
H.17:“Decides that each Party included in Annex I will revisit its quantified emission limitation and reduction
commitment for the second commitment period at the latest by 2014. In order to increase the ambition of its
commitment, such Party may decrease the percentage inscribed in the third column of Annex B of its
quantified emission limitation and reduction commitment, in line with an aggregate reduction of greenhouse
gas emissions not controlled by the Montreal Protocol by Parties included in Annex I of at least 25 to 40 per
cent below 1990 levels by 2020.”
Besluit 1/CP.19, Verslag van de COP-19, van 11 tot 23 november 2013 gehouden in Warschau, p. 5, nr. 4(c),
Stuk H.18.
Besluit 1/CP.20, Verslag van de COP-20, van 1 tot 14 december gehouden in Lima 2014, p. 4, nr. 18, Stuk 0
(verwijzing naar het Besluit 1/CMP.8 van Doha door verwijzing naar par. 4.c van het Besluuit 1/CP.19 van
Warschau).
Besluit 1/CP.21, p. 15, nr. 105, c), Stuk H.20 (zelfde benadering: verwijzing naar het Besluit 1/CMP.8 van Doha
door verwijzing naar paragraaf 4.c van het Besluit 1/CP.19 van Warschau).
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"veel grotere emissiereductie-inspanningen dan die welke samenhangen met de
nationaal vastgestelde bijdragen nodig zullen zijn om de wereldwijde temperatuurstijging
onder de 2°C te houden tegenover de pre-industriële niveaus door de emissies terug te
brengen tot 40 gigaton of tot minder dan 1,5°C tegenover de pre-industriële niveaus
door de emissies terug te brengen tot een niveau dat in het in punt 21 genoemde
bijzondere verslag moet worden vastgelegd;"430 (eigen benadrukking).
Het bijzonder IPCC-Verslag van 2018 van het IPCC heeft ons geleerd dat, om de kritische
drempel van 1,5°C te halen, de uitstoot moet worden teruggebracht tot een minimum van 35
Gt CO2-eq en bij voorkeur van 25 tot 30 Gt CO2-eq. 431
§2.

WAT DE VERWEERSTERS WISTEN OF HADDEN MOETEN WETEN

241. Het hof van beroep van Den Haag heeft in de Urgenda-zaak bevestigd dat de
emissiereductiepercentages voor 2020 en 2050 bekend waren bij de Bijlage I-landen
(waaronder Nederland, maar ook België), omdat er op de COP 13 (2007, Bali), de COP 16
(2010, Cancún), de COP 18 (2012, Doha) en de COP 19 (2013, Warschau) naar is verwezen432.
242. Het is inderdaad onmogelijk voor de verweersters om niet op de hoogte te zijn van deze
emissiereductiepercentages sinds 2007:
- aangezien het land lid is van het IPCC, hebben zij de uitwerking en de conclusie van het
vierde Evaluatierapport van 2007 gevolgd, dat een centrale rol heeft gespeeld in de kennis
en de verspreiding van de reductiepercentages die nodig zijn om een gevaarlijke
opwarming te voorkomen, zijnde een opwarming met 2°C;
- als partij bij het UNFCCC en meer bepaald als Bijlage I-partij bij het UNFCCC was het land
aanwezig bij de besluitvormingsprocessen van de COP en de Vergadering van de Partijen
bij het Protocol van Kyoto van Bali (2007), Poznan (2008), Kopenhagen (2009), Cancún
(2010), Durban (2011), Doha (2012), Warschau (2013), Lima (2014) en Parijs (2015), waar
de noodzaak van deze reducties voor de Bijlage I-landen werd toegelicht en de
verweersters waren bij deze diplomatieke vergaderingen betrokken.
Sporen van deze kennis zijn trouwens terug te vinden in officiële documenten van die tijd. Uit
deze documenten blijkt dat de verweersters zich bewust waren van hun verhoogde
verantwoordelijkheid als Bijlage I-land.
Zo heeft het Belgische Parlement, met het oog op de COP-15 in Kopenhagen, in een resolutie
van 3 december 2009 gevraagd dat de federale regering op internationaal niveau zou pleiten
voor een vermindering van de broeikasgassen met 25-40% tegen 2020 en met 80-95% tegen
2050433.
Wat het Vlaamse Gewest betreft, kunnen wij naar de volgende documenten verwijzen.
In een advies van de Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) aan het Vlaams
Parlement van 4 december 2009434 staat met betrekking tot 2020 het volgende:
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Besluit 1/CP.21, p. 4, nr. 17, Stuk H.21.
Supra, nr. 94.
Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), p. 51, Stuk O.3.
Resolutie van 3 december 2009 met het oog op de VN Conferentie van Kopenhagen inzake
klimaatsverandering van 7 tot 19 december 2009, Kamer van Volksvertegenwoordigers., Parl. doc., gewone
zitting, 2009-2010, nr. 52 2263/002, p. 4, Stuk F.13.
Zie http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=103030580.
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"Volgens het vierde Evaluatierapport moeten de groep ontwikkelde landen hun
emissies in 2020 met 25 à 40% teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990 om de
temperatuurstijging te beperken tot 2 à 2,4°C. De Minaraad...wijst erop dat de
benodigde emissiereducties voor de ontwikkelde landen zich eerder aan het hoogste
einde van deze range (25 à 40%) zullen moeten bevinden "435.
Met betrekking tot 2050 verduidelijkt Minaraad, ook in 2009, het volgende:
"Dat de emissies in 2050 met 80 à 95% verminderd moeten zijn in vergelijking met de
niveaus van 1990. De Minaraad…wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven
dat men op wereldvlak meer zou moeten reduceren dan wat het IPCC in zijn laatste
rapport heeft voorspeld (+50%)"436 (eigen benadrukking).
Op basis van deze bevindingen heeft het Vlaams Parlement, nog steeds in 2009, de resolutie
van 9 december 2009 aangenomen, waarin deze noodzakelijke reductiepercentages voor 2020
en 2050 vermeld staan:
“Het voorzorgsprincipe houdt in dat voor de groep van ontwikkelde landen
reductiedoelstellingen nodig zijn van 25 tot 40% in 2020 ten opzichte van 1990 en
minstens 80 tot 95% in 2050 ten opzichte van 1990".437 (eigen benadrukking).
Bovendien concludeerde het Milieurapport in 2009 dat de huidige traditionele
beleidsinstrumenten niet volstaan om de overgang naar een duurzame, koolstofarme
economie op gang te brengen en te versnellen438.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat het Vlaams Parlement reeds in 2009 heeft verklaard
dat:
"het feit dat het totaal van de reductiepercentages van broeikasgassen die door de
Annex I-landen naar voren zijn geschoven, nog onvoldoende is om de 2°C-doelstelling
binnen bereik te brengen".439 (eigen benadrukking).
In Wallonië heeft het Gewestparlement op 20 februari 2014 een Klimaatdecreet aangenomen
dat voorziet in een reductiedoelstelling van 30% in 2020 en van 80 tot 95% in 2050, dit naar
aanleiding van een Climactstudie, die op 30 december 2011 werd afgerond440.
§3.

DE EMISSIEREDUCTIEVERSCHILLEN

243. In 2010, het jaar van de COP-16 in Cancún, publiceert het Milieuprogramma van de Verenigde
Naties (UNEP) zijn eerste verslag over de emissiekloof, waaruit blijkt dat de reductieinspanningen van de Bijlage I-landen meer dan onvoldoende zijn om zelfs maar de ondergrens
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Minaraad, Advies van 26 november 2009 over de Klimaattop in Kopenhagen, p. 5, Stuk C.5.
Minaraad, Advies van 26 november 2009 over de Klimaattop in Kopenhagen, p. 5, Stuk C.5.
Resolutie betreffende het nieuwe klimaatverdrag van Kopenhagen, 9 december 2009, Vlaamse Parl., Parl.
Resolutie betreffende het nieuwe klimaatverdrag van Kopenhagen, 9 december 2009, Vlaamse Parl., Parl.
Doc., 2009-2010, nr. 282/3, p. 2, 8°, Stuk F.8.
MIRA, “Milieuverkenning 2030”, november 2009, p. 373, Stuk C.3.
Resolutie betreffende het nieuwe klimaatverdrag van Kopenhagen, 9 décember 2009, Vlaamse Parl., Parl.
Doc., 2009-2010, nr. 282/3, Stuk F.8,
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, p. 12., pt. 37.
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van 25% te bereiken441, zelfs als de tijdens de COP-16 aangekondigde reductiemaatregelen
uitgevoerd zouden worden.
244. Deze boodschap dat er een kloof bestaat tussen wat gedaan moet worden en wat gedaan
wordt, werd herhaald in het rapport over de emissiekloven van 2011 (en meerdere malen in
volgende rapporten) [vrij vertaald]:
"Hoewel de verbintenissen van de landen helpen om de emissies tegen 2020 tot onder
het normale niveau van "business as usual" terug te dringen, verminderen zij de emissies
niet tot een niveau dat in overeenstemming is met de 2°C-doelstelling en creëren zij dus
een kloof."442
245. Het UNEP-jaarverslag 2018 over de kloof tussen de behoeften en de vooruitzichten inzake
broeikasgasemissiereductie bevat een evaluatie van de lopende nationale mitigatieinspanningen en van de ambities die de landen in hun nationaal vastgestelde bijdragen
(NDC's), die de grondslag vormen van het Akkoord van Parijs, hebben voorgelegd.
In dit verslag staat dat "de huidige toezeggingen die in de NDC’s gedaan worden, ontoereikend
zijn om de kloof tussen de behoeften en de vooruitzichten inzake emissiereducties tegen 2030
te dichten”443. Dit toont aan dat de partijen hun ambitieniveau moeten optrekken444.
Tot besluit worden in het verslag ook manieren voorgesteld om de kloof te dichten, die nog
steeds bestaat tussen de behoeften en de vooruitzichten inzake BKG-emissiereducties445.

SECTIE 5.

Het UNFCCC wijst op een nationale verantwoordelijkheid

246. Door het UNFCCC te ondertekenen, hebben de verschillende Staten die partij zijn bij het
verdrag afgesproken om een deel van de individuele verantwoordelijkheid in de strijd tegen de
klimaatverandering, op zich te nemen.
Meer bepaald hebben de Bijlage I-landen bij het UNFCCC zich er op grond van artikel 4, 2, a)
toe verbonden nationale beleidslijnen te ontwikkelen en overeenkomstige maatregelen te
nemen om de klimaatverandering tegen te gaan446. Volgens dit artikel moeten de ontwikkelde
landen het voortouw – leadership - nemen op het vlak van de vermindering van de
wereldwijde uitstoot om de centrale doelstelling van artikel 2 van het UNFCCC te halen:
gevaarlijke klimaatveranderingen voorkomen.
Het UNFCCC schept daarom nationale verplichtingen en kent aan elk Bijlage 1-land de
individuele verantwoordelijkheid toe om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze
ultieme klimaatdoelstelling.
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UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2010, Stuk E.6.
UNEP, The Emissions Gap Report, 2011, Executive Summary, p. 8, Stuk E.6: “ Although the country pledges
help in reducing emissions to below a business-as-usual level in 2020, they are not adequate to reduce
emissions to a level consistent with the 2°C target, and therefore lead to a gap”.
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2010, nr. 1, Stuk E.6.
Ibid., nr. 4.
In 2018 zijn deze thema's: fiscaal beleid, de rol van innovatie, de rol van niet-overheids- en
subnationale actoren, en manieren om de ambitie van nationale vastgestelde bijdragen op te trekken.
Zie specifiek art. 4.2a van het UNFCCC, gedetailleerd supra, nr. 206.
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Dat een voetnoot bij artikel 4, 2, a) van het UNFCCC bepaalt dat het door elk Bijlage 1-land
vereiste "nationale" beleid “reikt tot beleidslijnen en maatregelen aangenomen door de
organisaties voor regionale voor economische integratie”, met name de Europese Unie, doet
niets af aan het feit dat de landen uiteindelijk individueel verantwoordelijk en aansprakelijk
zijn voor het naleven van de verplichtingen van het verdrag.
Alle landen, of zij nu lid zijn van de Europese Unie of niet, moeten dus elk jaar een nationaal
rapport naar het UNFCCC-secretariaat sturen om hun vooruitgang te melden, met name inzake
de emissiereducties447.
De individuele nationale verantwoordelijkheid komt ook aan bod in artikel 3.3 van het
UNFCCC, waarin staat dat "inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, door
belanghebbende Partijen gezamenlijk ondernomen kunnen worden". Dit betekent dat
regionale samenwerking niet het uitgangspunt is, maar een instrument dat landen kunnen
gebruiken om hun individuele nationale verplichtingen na te komen.
Als gevolg van de ondertekening en de ratificatie door België van het UNFCCC en van de
daaropvolgende verdragen, hebben de verweersters deze nationale verplichtingen en
verantwoordelijkheden aanvaard.
247. Het Nederlandse hof van beroep volgde een soortgelijke redenering in de Urgenda-zaak:
"Bovendien heeft de Staat, door partij te worden bij het VN Klimaatverdrag en het Kyoto
protocol, uitdrukkelijk aanvaard dat hij verantwoordelijk is voor het nationale
emissieniveau en heeft hij in dat kader de verplichting aanvaard dit emissieniveau te
reduceren voor zoveel als nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen"448.
Net als de Nederlandse regering hebben de verweersters de macht om het Belgische
emissieniveau te controleren. Deze controle reikt verder dan de uitvoering van het
klimaatbeleid van de Europese Unie.
248. Door voor de Bijlage I-landen, zoals België, een individuele nationale verantwoordelijkheid vast
te stellen voor het nationale niveau van de BKG-emissies en voor de vermindering ervan, werkt
het UNFCCC in overeenstemming met de feitelijke realiteit die door wetenschappers is
vastgesteld. Hoewel de antropogene emissies uit elk land zich uiteindelijk hoog in de
atmosfeer zullen vermengen, kan een identificeerbare fractie van die accumulatie van
broeikasgassen individueel toegerekend worden, onder meer als gevolg van de lange
levensduur van de CO2 en de kennis van historische emissies.
249. Een sprekend beeld in dit opzicht is dat van een badkuip waar elke druppel die erin valt de
uitstoot wereldwijd verhoogt. Het totale niveau wordt beperkt door het koolstofbudget, dat
overeenkomt met de drempel van een gevaarlijke opwarming.
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Zie supra nr. 208-211
Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), § 4.66.
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Figuur 30. De BKG-concentraties in de atmosfeer: individuele verantwoordelijkheid van de
landen
Elk land is een kraan die emissies kan toevoegen, die verantwoordelijk zijn voor de
klimaatverandering. Maar dat tegelijk het vermogen heeft om de emissies die het toevoegt, in
te dijken (Actie 1) en in staat is om het effect van de emissies te beperken door het aantal
kunstmatige koolstofputten te verhogen (Actie 2). Een koolstofput (‘carbon sink’) is een
natuurlijk of kunstmatig reservoir dat koolstof dat in de biosfeer rondgaat, absorbeert en zo
bijdraagt aan de vermindering van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer449. De term wordt in
artikel 1.8 van het UNFCCC gedefinieerd als "een proces, activiteit of mechanisme waardoor
een broeikasgas, een aerosol of een precursor van een broeikasgas uit de atmosfeer wordt
verwijderd". Oceanen en bossen zijn belangrijke koolstofputten. Door herbebossing ontstaan
er bijvoorbeeld kunstmatige koolstofputten.
250. Volgens het beginsel pacta sunt servanda, een algemeen internationaalrechtelijk beginsel dat
is vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht (WVV) en in de
rechtspraak, wordt een verdrag een internationaal rechtsinstrument dat voor de partijen
bindend is, zodra het in werking treedt. Dit houdt in dat elke verdragspartij het verdrag te
goeder trouw moet uitvoeren.
Het VWVR van 23 mei 1969, dat erkend wordt als internationaal gemeen recht, stelt in zijn
preambule het volgende: “Vaststellend dat de beginselen van vrijwillige instemming en van
goede trouw en de regel pacta sunt servanda algemeen erkend worden”.
Artikel 26 van het VWVR bepaalt: "Elk in werking getreden verdrag verbindt de partijen en
moet door hen te goeder trouw ten uitvoer worden gelegd".
De rechtsleer is van mening dat goede trouw vooral betekent dat de geest en de letter van de
verdragen waarbij een bepaalde staat partij is, moeten worden geëerbiedigd en toegepast450.
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Deze koolstof wordt vervolgens gevangen in levende materie en vervolgens min of meer permanent
vastgelegd in dood organisch materiaal of in een "biogeen" gesteente.
V. KOESTER, “Pacta Sunt Servanda”, Environmental Policy Law, 26/2/3, 1996, p. 79.
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Artikel 18 van het VWVR bepaalt verder: alle partijen bij een verdrag moeten “zich onthouden
van handelingen die een verdrag zijn voorwerp of zijn doel zouden ontnemen”.
Het Internationaal Gerechtshof heeft al het volgende verklaard:
"Het beginsel van goede trouw vereist dat de Partijen dit beginsel op redelijke wijze en
op een zodanige wijze toepassen dat het doel ervan kan worden bereikt"451.
Bovendien bepaalt artikel 31 van het VWVR het volgende:
“Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone
betekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en
doel van het verdrag”.
251. Nogmaals: artikel 2 van het UNFCCC stelt dat het Verdrag als ultieme doelstelling heeft om "de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau dat gevaarlijke
antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt.”452. Met andere woorden, doel is
het voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming door de mens, wat volgens de huidige
wetenschappelijke en wettelijke normen neerkomt op het voorkomen van een stijging van de
gemiddelde temperatuur met 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële niveaus453. Dit artikel
specificeert daarom het doel van het UNFCCC en van het internationale klimaatregime die
daaruit voortvloeit.
252. De Staten die partij zijn bij het UNFCCC en de daaropvolgende verdragen moeten daarom
maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van die verdragen454.
Dit alles interesseert ons enkel vanuit het oogpunt van de ingeroepen middelen, waarvan geen
enkel berust op het internationale wettelijke klimaatregime als dusdanig.

SECTIE 6.
§1.

Weerlegging van de verweersters

Standpunt van de Federale Staat

253. De reductiepercentages voor de emissies van de Bijlage I-landen zoals vermeld in het 4e
Evaluatierapport van het IPCC (2007), zijnde 25 tot 40% tegen 2020 en 80 tot 95% tegen 2050,
werden bij herhaling overgenomen in het kader van internationale beslissingen en waren
bekend voor de partijen van het UNFCCC. Deze percentages zijn de becijferde vertaling van het
uiteindelijke doel van het UNFCCC, zoals aangetoond in dit Hoofdstuk.
De percentages van 40 tot 70% die door de Belgische Staat worden genoemd, verwijzen naar
het wereldwijde reductiepercentage, dit wil zeggen zowel van de ontwikkelde landen als van
de ontwikkelingslanden, dat tegen 2050 moet worden bereikt om het doel van een 2°Cscenario te halen. Omdat de ontwikkelde landen zoals vermeld in Bijlage I het voortouw
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IGHJ, arrest Gabcikovo, 25 sep. 1997, Rec. 1997, § 142, Stuk 0.
Art. 2 van het UNFCCC, Stuk 0.
Supra, nr. 92.
R. VERHEYEN, Climate Change Damage and International Law – Prevention Duties and State Responsibility,
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005, p. 135; C. VOIGT, Sustainable Development as a Principle of
International Law, Brill, Leiden, 2009, p. 68.
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moeten nemen in de strijd tegen gevaarlijke klimaatopwarming455, liggen de hen toegewezen
reductiepercentages hoger dan dit gemiddelde.
Om het onderscheid tussen de percentages 80-95% en 40-70% verder te verduidelijken,
verwijzen wij naar een diagram uit 2007 dat dit onderscheid illustreert tussen de noodzakelijke
vermindering van de BKG-emissies van de ontwikkelde landen (rode lijn456) en de vermindering
van de BKG-emissies van de ontwikkelingslanden (blauwe lijn457) om de uiteindelijke drempel
van 2°C niet te overschrijden en zo een gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden. De zwarte
lijn toont de gezamenlijke inspanning en staat dus voor de wereldwijde uitstoot, met name de
som van de emissies van de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden (d.w.z. de som van de
rode en blauwe lijnen). De zwarte lijn geeft aan dat met een emissiereductie van 30% door de
ontwikkelde landen tegen 2020, de piek in de wereldwijde uitstoot rond 2020 zal worden
bereikt op een niveau van 45 Gt CO2. In deze projectie moet de wereldwijde uitstoot na 2020
vervolgens dalen, aangezien de ontwikkelde landen in 2050 een reductie van 85% zullen
blijven nastreven en de uitstoot van de ontwikkelingslanden vanaf 2020 eveneens zal dalen.
De reductie van 85% in de ontwikkelde landen tegen 2050, in combinatie met de reducties die
de ontwikkelingslanden in 2050 zullen hebben bereikt, zal dan leiden tot een totale reductie
van 50% in 2050 ten opzichte van het niveau van 1990.
Dit onderscheid in verwerking is gebaseerd op het beginsel van gemeenschappelijke maar
gedifferentieerde verantwoordelijkheden458.

Figuur 31: reductiepercentages die gelden voor de ontwikkelingslanden en voor de
ontwikkelingslanden om de wereldwijde klimaatopwarming onder de grens van 2°C te houden.
455
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In 2018 zijn die thema’s het fiscale beleid, de rol van innovatie, de rol van de niet-statelijke en infranationale
actoren en de middelen om de ambitie van de nationaal vastgelegde bijdragen te verhogen.
Deze lijn laat zien dat de ontwikkelingslanden hun emissies niet verminderd hebben tijdens de eerste 15 jaar
na het sluiten van het UNFCCC. Zij geeft ook aan dat de emissies van de ontwikkelingslanden tegen 2020 met
30% gedaald moeten worden om de verwachte toename van de emissies van de ontwikkelingslanden te
compenseren.
Deze lijn laat zien dat de emissies van de ontwikkelingslanden sinds 1990 gestegen zijn en stelt ter informatie
dat die emissies tot ongeveer 2020 zullen blijven stijgen en dat zij daarna met 40 tot 70% moeten afnemen
tegenover het emissieniveau van 1990.
Zie infra, nr. 203.
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254. De Belgische Staat vergist zich dus wanneer hij stelt dat [vrij vertaald]: "het vijfde [IPCC] verslag
(2013-2014) stelt dat de reducties in de orde van 40 tot 70% tegen 2050 en nuluitstoot tegen
2100 zouden moeten liggen" in tegenstelling tot het vierde IPCC-verslag (2007) dat vereist dat
de BKG-emissies van de Bijlage I-partijen met 80 tot 95% moeten dalen. De Belgische Staat
beseft niet dat de 80-95% van 2007 overeenkomt met de rode lijn, de Bijlage I-landen, en de
40-70% van 2013/2014 overeenkomt met de zwarte lijn, alle landen, de Bijlage I- en andere
landen samen.
255. Wij benadrukken meteen dat deze reductiepercentages voor 2007 naar boven moeten worden
bijgesteld, aangezien zij gericht zijn op een scenario van 2°C, terwijl de Staten zich momenteel
hebben verbonden tot een ideaal scenario van 1,5°C459. Bovendien zijn de projecties voor 2007
niet bewaarheid geworden, aangezien de staten meer emissies veroorzaakt hebben, wat ook
betekent dat er meer inspanningen moeten worden geleverd.
§2.

Standpunten van het Vlaamse Gewest460 en van het Waalse Gewest461

256. Inzake het aandringen van deze twee verweersters in het licht van het ontbreken van
rechtstreekse werking en bindende kracht van het internationale juridische klimaatregime,
wijzen de concluanten erop dat de supranationale verbintenissen in deze conclusies
uiteengezet worden om te bewijzen dat de verweersters de algemene voorzichtigheidsnorm
hebben overtreden. Later krijgen wij de gelegenheid om hier uitgebreid op terug te komen.

SECTIE 7.

Tot besluit

257. In dit hoofdstuk is ondubbelzinnig vastgesteld:
-

dat België zich in 1992 (UNFCCC), maar ook in 1998 (Kyoto), in 2012 (Doha) en in 2015
(Parijs) formeel heeft geëngageerd om gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen en
daartoe een passend nationaal beleid uit te rollen;

-

dat het land die verantwoordelijkheid met kennis van zaken heeft aanvaard als Bijlage Iland, dus met een individuele nationale verantwoordelijkheid inclusief leadership bij de
uitrol van zijn klimaatbeleid, niet alleen in 1992 (UNFCCC), maar ook in 1998 (Protocol van
Kyoto) en in 2015 (Akkoord van Parijs);

-

dat België, als partij van het UNFCCC, al sinds 1993 aanwezig is op de jaarlijkse COP’s van
het UNFCCC, waar het diplomatieke debat over het begrip “gevaarlijke opwarming” al vele
jaren wordt gevoerd en opduikt in teksten die sinds 2007 goedgekeurd worden met
reductiepercentages voor de emissies tegen 2020 en tegen 2050; dat het land op de
hoogte was van die debatten en van de beste beschikbare stand van de wetenschappen
aangezien het land eraan deelnam;

-

dat België, als Bijlage I-land van het UNFCCC, zich ertoe verbonden heeft, of op zijn minst
sinds uiterlijk 2007 (COP-13, Bali) op de hoogte was van de noodzaak voor de ontwikkelde
landen om hun broeikasgasemissies met 25 tot 40% te verminderen tegen 2020 tegenover
het pre-industriële tijdperk, om zo de uiteindelijk doelstelling van het UNFCCC te halen,
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Art. 2 van het UNFCCC, Stuk H.21.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 45.
Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, p. 66.
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zijnde een wereldwijde opwarming met 2°C, grens die naderhand naar beneden werd
bijgesteld:
-

dat de verweersters zich ook bewust waren van de noodzaak van de reductiepercentages
voor de broeikasgasemissies van 80 tot 95% in 2050, die volgens het IPCC-evaluatierapport
2007-2009 vereist zijn om te voldoen aan de 2°C-drempel die als grenswaarde voor
gevaarlijke opwarming is vastgesteld op de COP-15 in 2009 in Kopenhagen en de COP-16 in
2010 in Cancún; dat zij verklaringen hebben afgelegd en overeenkomstige doelstellingen
hebben vastgesteld in 2009; dat zij zich terdege bewust zijn van hun bijzondere
verantwoordelijkheid als Bijlage I-land;

-

dat de formele verbintenis krachtens het Akkoord van Parijs inhoudt dat men zich aansluit
bij een klimaatopwarming "ruim onder 2°C", "waarbij gestreefd wordt naar een opwarming
met hoogstens 1,5° tegenover de pre-industriële niveaus".

-

dat, aangezien de besluitvorming in de COP van het UNFCCC consensusgebaseerd is, België
– zijnde de verweersters – zijn goedkeuring verleend heeft aan de standpunten die
ingenomen werd op de COP’s van Bali (2007), Kopenhagen (2009), Cancún (2010), Durban
(2011) en Doha (2012). En België heeft ook het Akkoord van Parijs (2015) ondertekend.
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HOOFDSTUK 2. De verbintenissen binnen de Europese Unie
258. De Europese Unie heeft op 13 juni het UNFCCC ondertekend462 en voert sindsdien een
klimaatbeleid.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Europese klimaatbeleid van de afgelopen twaalf jaar,
met reductiedoelstellingen voor de broeikasgasemissies tegen 2020, 2030 en 2050.
In het bijzonder wordt naar twee zaken gekeken:
- de onderbouw van de Europese doelstellingen tot reductie van de broeikasgasemissies
tegen 2020 en 2030, en
- wat België gerealiseerd heeft, afgetoetst aan de dwingende verplichtingen die krachtens
deze doelstellingen op het land rusten.
Het enige doel van de analyse in deze rechtszaak is het bewijs te staven dat België nalaat zich
te gedragen als een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid zoals die zich zou moeten
gedragen in het licht van het gevaar dat de klimaatopwarming vormt voor de integriteit van
zijn grondgebied en voor zijn burgers en inwoners.
259. Uit de uitgevoerde analyse blijkt namelijk dat volgens de Europese Unie zelf haar
doelstellingen tot reductie van de broeikasgasemissies tegen 2020 en 2030 ontoereikend zijn
om een gevaarlijke opwarming te voorkomen, zoals begrepen ten tijde van de besluiten die
nog steeds het beleid voor 2020 en 2030 bepalen: een opwarming met hoogstens 2 °C.
Het zal ook blijken dat België, dat een individuele nationale verantwoordelijkheid heeft onder
het UNFCCC463 en dat ook weet dat de Europese doelstellingen ontoereikend zijn, onderaan
hangt in het peloton van de EU-Lidstaten: het land zal zijn Europese verplichtingen tegen 2020
niet nakomen en de dominante analyse is dat het er nog minder in zal slagen om zijn
verplichtingen tegen 2030 na te komen.
Het feit dat België nalaat zijn deel te doen in het licht van de doelstellingen waarvan vaststaat
dat zij ontoereikend zijn opdat de Europese Unie haar deel zou doen een opwarming van 2°C
te voorkomen, is des te pijnlijker omdat de wetenschappelijke en diplomatieke consensus
sinds 2012 de grens van de gevaarlijke opwarming naar 1,5°C heeft verlaagd464.
De Belgische prestaties in de Europese context dragen dus in belangrijke mate bij tot de
vaststelling dat het land op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
zijn voorzichtigheidsplicht op significante wijze niet is nagekomen.
260. De kers op de taart betreft de kwestie van klimaatgovernance, in verband waarmee wij in het
volgende hoofdstuk eveneens een flagrante tekortkoming inzake voorzichtigheid van het land
zullen aantonen.
261. Ons betoog bestaat uit vier luiken. Ten eerste geven wij een overzicht van het recente
Europese klimaatbeleid ("Sectie 2. De stadia van het recente klimaatbeleid"). Wij gaan verder
462
463
464

Supra, nr. 199.
Supra, nr. 246-248.
Supra, nr. 89-92.
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met aan te tonen dat de Europese doelstellingen uit 2007 en 2011-2014, die bepalend zijn
voor het huidige beleid voor 2020 en 2030, ontoereikend waren (Sectie 3. De ontoereikendheid
van de doelstellingen voor 2007 en 2011-2014). Wij gaan verder met een evaluatie van de
prestaties van België in het licht van zijn Europese verplichtingen (Sectie 4. De niet-nakoming
door België van zijn Europese verplichtingen"). Dit alles wordt voorafgegaan door een
samenvatting van de standpunten van de verweersters ("Sectie 1. Standpunten van de
verweersters") en afgesloten met enkele opmerkingen ("Sectie 5. Tot besluit").

SECTIE 1.

De stellingen van de verweersters

262. De verweersters hebben het Europese klimaatbeleid en de bindende verplichtingen van België
in dat verband min465 of meer466 uitgebreid uiteengezet. Deze uiteenzettingen bevestigen
noodzakelijkerwijs – het gaat om zonder meer vaststaande gegevens - de samenvatting van de
hieronder beschreven politieke en wetgevende processen.
263. Nergens in deze uiteenzettingen wordt betwist dat de Europese doelstellingen tegen 2020 en
2030, die het Europese wetgevingsbeleid hebben bepaald, ontoereikend zijn ter voorkoming
van een gevaarlijke opwarming, die opgevat wordt als een opwarming met meer dan 2°C, wat
de Europese Unie zelf in officiële documenten heeft geconstateerd467.
264. De verweersters betwisten ook nergens dat België achterophinkt in de Europese statistieken
die toezicht houden op de manier waarop de Lidstaten voldoen aan de bindende
klimaatverplichtingen die de Unie hen tegen 2020 heeft opgelegd. De nadruk ligt op het al dan
niet nakomen van deze verplichtingen, die tot doel hebben de BKG-emissies in bepaalde
sectoren van het economische leven (de zogenaamde "niet-ETS"-sectoren) met 15% te
verminderen en een hernieuwbare energiecapaciteit van 13% van het nationale
energieverbruik te ontwikkelen. De Federale Staat merkt in dit verband op dat [vrij vertaald]
"er een risico bestaat dat de [broeikasgas]reductiedoelstelling van 15% niet rechtstreeks wordt
bereikt (tekort van ongeveer 3,6 miljoen ton CO2)"468. De Staat stelt ook vast dat in 2017 "het
aandeel van de hernieuwbare energieën in het bruto-eindverbruik 9,1% bedroeg"469. Het
Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest stellen dat de flexibiliteitsmechanismen al met al
zouden toelaten om het koolstofbudget te respecteren dat is opgenomen in het door de EU
voorziene lineaire BKG-reductietraject470. Volgens het Vlaamse Gewest zal België dus aan die
verplichting hebben voldaan471. De gewesten vermelden geen specifieke argumenten om de
doelstelling van 13% hernieuwbare energie te staven.
Met betrekking tot de bindende Europese doelstellingen tegen 2030 is de aandacht opnieuw
gericht op de vraag of het land al dan niet aan zijn verplichtingen voldoet. De Federale Staat
meent dat België zijn BKG-reductiedoelstellingen voor de niet-ETS sectoren zal bereiken
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Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 15, nr. 28 – 31; Aanvullende conclusies van
het Vlaamse Gewest, nr. 17-20 Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest nr. 15-23 en
nr. 28-36.
Supra nr. 271-274
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 63.
Ibid., p. 64.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 118-123. Bemerk dat de verklaring die in nr. 122
geformuleerd werd, met name het Gewest het intra-Belgische akkoord zal naleven, werd openlijk
tegengesproken door de nieuwe Minister van Leefmilieu, mevrouw Zuhal Demir: X, “Nieuwe Klimaatminister
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dankzij zijn nationaal energie-klimaatplan ('NEKP')472. Dit standpunt wordt gedeeld door het
Vlaamse Gewest, dat de beoordeling in een verslag van de Europese Commissie van 27
februari 2019, op grond waarvan België zijn BKG-reductiedoelstellingen voor de niet-ETS
sectoren niet zal halen, verwerpt. Dit verslag is achterhaald, zegt het Gewest, omdat het geen
rekening houdt met het beleid dat opgenomen is in het nationale energie-klimaatplan dat
België eind 2018 bij de Commissie heeft ingediend473. Wij krijgen later de gelegenheid om
terug te komen op dit standpunt van de Federale Staat en van het Vlaamse Gewest.

SECTIE 2.
§1.

De fases van het recente klimaatbeleid

Algemeen overzicht

265. De uitrol van het recente Europese klimaatbeleid is gebaseerd op een aantal belangrijke
besluiten, die gedeeltelijk in documenten van de Commissie terug te vinden zijn. Hieronder
overlopen wij deze.

472
473
474

475

476

477

478

-

2007. Zich baserend op voorstellen van de Europese Commissie474, heeft de Europese
Raad in maart 2007 beslist tot een reductie van de broeikasgasemissies met minstens
20% tegenover de niveaus van 1990. Dit besluit vormt de basis voor de uitwerking van
een reeks wetten die algemeen bekend staan als het Klimaat- en Energiepakket
(‘Climate and energy package’), dat in 2009 is aangenomen475.

-

2011. De Europese Commissie heeft in 2011 twee discussienota's opgesteld waarin
geprobeerd werd een perspectief uit te werken voor het klimaatbeleid tot 2050. Het
eerste was getiteld "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in
2050" 476, het andere, kortere document was getiteld "Stappenplan Energie 2050"477.
Het eerste document legde de basis voor de vermindering van de emissies van de Unie
zelf ("domestic emissions"): in 2050 zou een vermindering met 80% ten opzichte van
1990 worden bereikt dankzij een vermindering met 40% in 2030 en met 60% in 2040,
beide laatste percentages natuurlijk ook ten opzichte van 1990.

-

2014. Voortbouwend op de koers van beide genoemde stappenplannen heeft de
Europese Commissie in januari 2014 een document gepubliceerd over de uitdagingen
en kansen op klimaatgebied voor de periode 2020-2030, waarin kwesties worden
aangemerkt die de staatshoofden en regeringsleiders in overweging zouden moeten
nemen478. Op basis hiervan heeft de Europese Raad van oktober 2014 bepaalde

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 71.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, nr. 124, meer bepaald nr. 136.
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Comité en het Comité van de Regio's – De wereldwijde klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius. Het
beleid tot 2020 en daarna, COM (2007), Brussel, 10 januari 2007, Stuk 0.
J. DELBEKE & P. VIS, “EU Climate leadership in a rapidly changing world”, in J. DELBEKE & P. VIS (eds.), EU
Climate Policy explained, Routledge, 2015, p. 18-19.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's - Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050,
COM (2011) 112 definitief, Brussel, 8 maart 2011, Stuk 0.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's – Stappenplan Energie 2050, COM (2011) 885 definitief, Brussel, 15
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Comité en het Comité van de Regio's, Een beleidskader voor klimaat en energie voor de periode 2020-2030,
COM (2014) 15 definitief, Brussel, 22 januari 2014, Stuk G.18.
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doelstellingen voor 2030 vastgesteld479. Deze besluiten hebben geleid tot een
herziening van het Klimaat- en Energiepakket van 2009 dat, met enige verfijning in
2016, in 2018 geleid heeft tot een ander wetgevingspakket: het pakket “Schone
energie voor alle Europeanen” (‘Clean energy package’).
-

2018. Ter voorbereiding van de COP 24 in Katowice (3-15 december 2018) heeft de
Europese Commissie in november 2018 een strategische langetermijnvisie
gepubliceerd onder de titel "Een schone planeet voor iedereen. Een Europese
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en
klimaatneutrale economie”480. Dit strategische document wil een visie geven waardoor
het mogelijk moet worden om een netto broeikasgasemissieniveau van nul te bereiken
in 2050.

266. Nu de chronologie van de genomen beslissingen geschetst is, zoomen wij hierna in op de
wetgeving die daaruit voortgevloeid is.
§2.

De doelstelling voor 2007 en de tenuitvoerlegging ervan

267. Het Klimaat- en Energiepakket, dat in april 2009 werd afgerond op basis van politieke besluiten
uit 2007, bevat wetgeving die tot op vandaag bepalend is voor het Europese klimaatbeleid.
Voor de bewijsvoering die wij willen voorleggen, beperkt de relevante wetgeving van dit
Klimaat- en Energiepakket zich tot de volgende twee teksten481:
-

-
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Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te
verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het
verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen;
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG482.

J. DELBEKE & P. VIS, op. cit., p. 24.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's: Een schone planeet voor iedereen. Een Europese strategische
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, COM (2018) 773
definitief, Brussel, 28 november 2018, Stuk G.28.
Bovendien ook de volgende teksten:
Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te
verbeteren en uit te breiden;
Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
98/70/EG met betrekking tot de specificatie voor benzine, dieselbrandstof en gasolie en de invoering van een
mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn
1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen
en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG;
Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van
emissienormen voor nieuwe personenauto's in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering
om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken.
Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische
opslag van koolstofdioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG,
2001/80/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het
Europees Parlement en de Raad.
Zie eveneens J. DELBEKE & P. VIS, op. cit., p. 19.
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Beschikking 406/2009/EG heeft tot doel de broeikasgasemissies te verminderen in sectoren
die niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ("Emission Trading
System" of "ETS") vallen, zoals vervoer, bouw, landbouw en bedrijven die niet tot de ETSsectoren behoren483. Daarmee wordt de tweede pijler van het Europese klimaatbeleid
ingesteld, waarbij de eerste pijler diegene is die het systeem voor emissiehandel vastlegt. In de
Beschikking wordt voor de hele EU een BKG-reductiedoelstelling van 10 % in 2020 vastgelegd
ten opzichte van 2005484. Deze Europese doelstelling is opgesplitst in doelstellingen voor elk
van de lidstaten bindend zijn. De nationale doelstellingen worden gedifferentieerd naar gelang
van het bruto binnenlands product ('Gross Domestic Product' of 'GDP') per hoofd van de
bevolking. De aan België opgelegde doelstelling is een vermindering van de BKG-emissies met
15% in 2020 ten opzichte van 2005485.
Richtlijn 2009/28/EG voert een reeks energiemaatregelen in die bijdragen tot het Europese
klimaatbeleid en die de derde pijler ervan vormen. Deze Richtlijn, die gewoonlijk de “Richtlijn
Hernieuwbare Energie” wordt genoemd, heeft tot doel het aandeel van hernieuwbare energie
in het bruto-eindverbruik van energie in de EU tegen 2020 met 20% te verhogen. Voor België
moet het aandeel hernieuwbare energie in het nationale energieverbruik in 2020 13%
bedragen486.
§3.

De doelstellingen voor 2011 en 2014 en de tenuitvoerlegging ervan

268. Zoals hierboven uiteengezet heeft de denkoefening van 2011 rechtstreeks inspiratie
opgeleverd voor het beleid dat in 2014 vastgelegd werd voor de periode tot 2030. Het Akkoord
van Parijs (2015) moest nog gesloten worden.
269. Na jaren van voorbereiding resulteren deze politieke besluiten uit 2011 en 2014 uiteindelijk in
2018 in een breed scala aan wetgevende teksten487, waarvan de meeste deel uitmaken van het
pakket "Schone energie voor alle Europeanen".
De belangrijkste wetgeving voor onze bewijsvoering is de volgende:
-

483

484

485
486

487

Verordening (EU) nr. 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei
2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de Lidstaten

De categorieën van industriële activiteiten die onder de ETS-richtlijn vallen, zijn de grote
broeikasgasemittenten die in bijlage I van de richtlijn worden genoemd. Tot deze categorieën behoren onder
meer de aardolieraffinage, de metaalverwerkende industrie en de cementindustrie. In de werkelijkheid betreft
het zowat 11.000 industriële installaties in de hele EU – D. MEADOWS, Y. SLINGENBERG & P. ZAPFEL, “EU ETS:
Pricing carbon to drive cost-effective reductions across Europe”, in J. DELBEKE & P. VIS (eds.), EU Climate Policy
explained, Routledge, 2015, (29) 41.
In 2012 werd het ETS-systeem uitgebreid tot de luchtvaart, voor vluchten tussen Europese luchthavens.
De wereldwijde emissiereductie met 20% ten opzichte van 1990 werd herberekend rond 2005, het eerste jaar
waarvoor geverifieerde emissiegegevens voor ETS-installaties, de belangrijkste broeikasgasemittenten,
beschikbaar zijn: J. DELBEKE & P. VIS, op. cit., p. 20. De totale emissiereductie ten opzichte van 2005 bedraagt
14%.
Beschikking nr. 406/2009/EG, Bijlage II.
Richtlijn 2009/28/EG, Bijlage 1, Stuk G.9.
Een subdoel is dat in 2020 minstens 10% van alle energie die in de vervoerssector wordt gebruikt, afkomstig
moet zijn van hernieuwbare bronnen (biobrandstoffen, maar ook uit elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
voor b.v. de treinen). Dit zeer specifieke subdoel wordt aan elke lidstaat opgelegd. J. DELBEKE, G. KLAASSEN
en S. VERGOTE, “Climate-related energy policies”, in J. DELBEKE en P. VIS, EU Climate Policy Explained,
Routledge, 2015 (61) 69-70.
De Commissie heeft alle ontwerpteksten op 11 november 2016 ingediend. Zie de tabel in de volgende link:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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-

van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de
toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 525/2013;
Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december
2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;
Verordening (EU) nr. 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11
december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot
wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening
(EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn
2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening
(EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad (hierna
"Governanceverordening 2018/1999" genoemd).

Verordening (EU) 2018/842 betreft de niet-ETS-sectoren. Zoals de titel aangeeft, legt de
Verordening de Lidstaten bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties op, die in principe
lineair zijn488 en die moeten leiden tot een opgelegde reductie tegen 2030. Voor België
bedraagt de opgelegde reductie 35% tegen 2030 vergeleken met het niveau van 2005489.
Richtlijn (EU) 2018/2001 heeft betrekking op het aandeel van energie uit hernieuwbare
bronnen in het bruto-eindverbruik van energie in de Unie. Vanaf 1 januari 2021 mag dit
aandeel van energie in het bruto-eindverbruik van energie van elke lidstaat niet lager zijn dan
zijn doelstelling voor 2020, namelijk 13% voor België490.
De Governanceverordening 2018/1999, die sinds 24 december 2018 van kracht is491, schrijft
voor dat elke EU-lidstaat het klimaatbeleid ten uitvoer moet leggen op basis van geïntegreerde
nationale energie- en klimaatplannen (“NEKP's”). Deze Verordening wordt beschouwd als de
hoeksteen van alle nieuwe wetgeving omdat het deze nieuwe klimaatgovernance is die de
Unie in staat moet stellen haar doelstellingen tegen 2030 (vermindering van de
broeikasgasemissies met 40% ten opzichte van 1990 en 32% hernieuwbare energiebronnen verplichte doelstellingen; vermindering van de vraag naar energie met 32,5% - indicatief
streefcijfer) en op langere termijn te halen.
270. Het is de moeite waard om het krachtens de Governanceverordening 2018/1999 ingestelde
governancemechanisme nader te bekijken. Zij beoogt een coherente, geïntegreerde en
dynamische klimaatgovernance in elke Lidstaat. Zij geeft een beschrijving van de inhoud en de
timing van de NEKP’s.
De inhoud van de NEKP’s werd opgedeeld rekening houdend met vijf dimensies van de
Energie-unie:
- decarbonisatie (emissiereductie en hernieuwbare energieën);
- energie-efficiëntie;
- de continuïteit van de energievoorziening;
- de interne energiemarkt; en
- onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

488

Art. 4 van Verordening 2018/842, Stuk G.29.
Bijlage I van Verordening 2018/842, Stuk G.29.
490 Art. 3(4) van Bijlage I, deel A van Richtlijn 2018/2001, Stuk G.31.
491 Art. 59 van Verordening 2018/842, Stuk 31.
489
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Figuur 32.

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

Naar tijdslijn gemeten moeten de plannen opgesteld worden met een perspectief over tien
jaar en moeten ze vijf jaar na goedkeuring worden bijgewerkt. Zij worden door de Commissie
van nabij opgevolgd op basis van de nationale voortgangsrapporten. Het eerste plan moet
uiterlijk tegen 31 december 2019 aan de Commissie worden betekend, de eerste actualisatie
uiterlijk tegen 30 juni 2024 en het eerste voortgangsrapport uiterlijk tegen 15 maart 2023. Het
planningsproces is in feite al begonnen: de Lidstaten moesten het ontwerp van het eerste plan
vóór eind 2018 bij de Commissie indienen en de beoordeling door de Commissie van deze
eerste projecten werd op 18 juni 2019 afgesloten.

Figuur 33. Governanceverordening 2018/1999: de intensiteit van de governance

SECTIE 3. De ontoereikendheid van de doelstellingen voor 2007 en
2011-2014
271. Het Europese klimaatbeleid heeft van meet af aan inspiratie gevonden in de
hoofdbekommernis van het UNFCCC: een gevaarlijke klimaatopwarming voorkomen. In 1996 al
stemde de Milieuraad van de EU ermee in om de gemiddelde klimaatopwarming te beperken
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tot minder dan 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, dit op basis van een
toenemende hoeveelheid als afdoende beschouwde wetenschappelijke gegevens492. Zoals
hierboven toegelicht493, legde de klimaatwetenschap de grens op dat niveau vast.
De reeds genoemde Mededeling van de Europese Commissie uit 2007494, die de grondslag
vormt voor de Europese wetgeving tegen 2020, heeft identiteit dit verband een opvallende
titel: "De wereldwijde klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius. Het beleid tot 2020 en
daarna". Het document spreekt van "sterke wetenschappelijke bewijzen”495.
Het is daarom veelzeggend om in diezelfde Mededeling het volgende te lezen:
“In deze mededeling stelt de Commissie de EU voor in internationale onderhandelingen
voor de ontwikkelde landen als doelstelling een vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen met 30% tegen 2020 (ten opzichte van de uitstoot in 1990) naar voren
te schuiven. Deze doelstelling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 2°C-grens op
wereldschaal niet wordt overschreden".496 (eigen benadrukking).
Hoewel de EU vindt haar broeikasgasemissies te moeten verminderen met -30% tegenover het
niveau van 1990 om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2°C te beperken, werd, zoals
hierboven uiteengezet497, de doelstelling vastgesteld om de emissies tegen 2020 met 20% te
verminderen. Een doelstelling die volgens de Europese Commissie zelf ontoereikend is.
Dit standpunt werd intussen gehandhaafd:
-

In een brief van 28 januari 2010 van de Europese Unie aan de Executive Secretary van
het UNFCCC staat dat, in het licht van de bevindingen van het IPCC, de ontwikkelde
landen hun broeikasgasemissies tegen 2020 met 25 tot 40% zouden moeten
verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 om te voldoen aan de 2°C
opwarmingsgrens498.

-

Net als de Europese Commissie in 2010 concludeerde ook de Europese Raad in 2009 al
dat de EU-doelstelling van 20% in 2020 om wetenschappelijke redenen verre van
toereikend was en aanzienlijk aangescherpt zou moeten worden om een opwarming
met 2°C te voorkomen. Dit blijkt met name uit de preambule van Richtlijn 2009/29/EG
tot wijziging van de ETS-Richtlijn 2003/87/EG. Hierin staat onder meer het volgende:
"(6) Om de zekerheid en voorspelbaarheid van de Gemeenschapsregeling te
bevorderen dienen er bepalingen te worden vastgesteld om de bijdrage van de
Gemeenschapsregeling op te voeren teneinde tot een algehele beperking van
meer dan 20 % te komen, met name gelet op de doelstelling van de Europese
Raad voor een beperking met 30 % tegen 2020, die op wetenschappelijke
gronden noodzakelijk wordt geacht om een gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen."

492
493
494

495
496
497
498

J. DELBEKE & P. VIS, op. cit., p. 7. zien ook supra, nr. 80, met de woorden van de Commissie zelf.
Supra, nr. 79-88.
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's – De wereldwijde klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius. Het
beleid tot 2020 en daarna, COM(2007) 2 definitief, Brussel, 10 januari 2007, Stuk G.2.
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 2-3.
Supra, nr. 265.
Supra, nr. 233.
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-

Met deze standpunten sluiten de Europese Commissie en de Europese Raad zich aan
bij een aan hen gericht advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
van 3 februari 2009. Het EESC was ook tot de conclusie gekomen dat de 20%doelstelling van de EU voor 2020 niet toereikend is in het licht van de besluiten die de
195 landen die partij zijn bij het UNFCCC in het kader van het Actieplan van Bali van
2007 hebben genomen:
“In deze context zij opgemerkt dat de EU-doelstelling van 20 %-reductie van
broeikasgassen tegen 2020 ten opzichte van de niveaus in 1990 (…) minder hoog
mikt dan de reductie van 25 à 40 % voor geïndustrialiseerde landen waarvoor de
EU op de klimaatveranderingsconferentie van Bali in december 2007 heeft
gepleit. Het EESC concludeert dat het op basis van het toegenomen
bewijsmateriaal betreffende de klimaatverandering zaak is de doelstellingen bij
te stellen teneinde de broeikasgasemissies sterker terug te dringen.” 499.

De 20%-doelstelling tegen 2020 is echter nooit bijgesteld.
272. Net als in 2007 zijn de richtsnoeren inzake klimaatbeleid van 2011 en 2014 tegen de deadline
van 2030 en alle maatregelen (verordeningen, richtlijnen enz.) die in 2018 getroffen zijn om
deze te realiseren, in de eerste plaats gebaseerd op economische en kosten/efficiëntieoverwegingen500.
Net als voor de doelstelling 2020 om de broeikasgasemissies met 20% te verminderen ten
opzichte van 1990, beseffen de Europese instellingen dat de doelstelling van 40% tegen 2030
ontoereikend is.
In januari 2014 al was de Europese Commissie van mening dat deze doelstelling ontoereikend
is om de 2°C-opwarmingsgrens te halen. In een werkdocument ter ondersteuning van
genoemde Mededeling van de Commissie van 22 januari 2014501, wordt een reductie met 45%
tot 50% voorgesteld als zijnde in overeenstemming met het naleven van de 2°C-grens502. Zo
lezen wij in dit werkdocument volgende passage [vrij vertaald]:
“Het effect van een hoger voorwaardelijk broeikasgasemissiestreefcijfer voor de EU,
indien tegelijkertijd wereldwijd voldoende actie wordt ondernomen om de
klimaatopwarming tot minder dan 2°C te beperken, is geëvalueerd. (…).
Om de effecten van een voorwaardelijk (hoger) emissiereductiestreefcijfer te simuleren,
zijn — zonder vooruit te lopen op een finaal standpunt ten aanzien van de hoogte van
een mogelijk unilateraal en een mogelijk voorwaardelijk streefcijfer — twee voorbeelden
uitgewerkt met een unilateraal streefcijfer van 35 % of 40 % en een voorwaardelijk
streefcijfer van 45 % of 50 %. In het geval van de voorwaardelijke streefcijfers is

499
500
501

502

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008AE1201&from=MT
J. DELBEKE & P. VIS, op. cit., p. 22. Zie bijvoorbeeld ook de Mededeling van 2011, p. 4.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's, Een beleidskader voor klimaat en energie voor de periode 2020-2030,
COM (2014) 15 definitief, Brussel, 22 januari 2014, Stuk G.18.
Werkdocument van de diensten van de Commissie. Werkdocument van de diensten van de commissie.
Samenvatting van de effectbeoordeling begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Een
beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030, SWD(2014) 16 definitief, Brussel, 22 januari
2014, Stuk G.18.
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uitgegaan van de veronderstelling dat wereldwijd alle acties worden ondernomen die
nodig zijn om de opwarming tot 2°C te beperken.”503.
273. De mededeling van de Commissie van november 2018 met als titel "Een schone planeet voor
iedereen. Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie" herroept ook de 40%-doelstelling tegen 2030. In
antwoord op het Bijzonder Verslag van het IPCC van oktober 2018 verandert de Commissie
haar ambitie tegen 2050:
“Het IPCC-verslag bevestigt dat de wereld de klimaatverandering tot 1,5 °C moet
beperken om de kans op extreme weersomstandigheden te verminderen. Ook wordt in
het verslag benadrukt dat de urgentie van de emissiereductie veel groter is dan eerder
was verwacht. Om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken, moet rond 2050 op
mondiaal niveau CO2-neutraliteit worden behaald, en nog iets later deze eeuw ook
neutraliteit voor alle andere broeikasgassen. De strategie schetst derhalve een visie op
de vereiste economische en maatschappelijke veranderingen, waarbij alle sectoren van
de economie en de samenleving worden betrokken, teneinde de overgang naar
broeikasgasneutraliteit in 2050 te verwezenlijken”504.
Tegen 2050 wordt de doelstelling om de interne broeikasgasemissies tegen 2050 met 80% te
verminderen ten opzichte van 1990, dus opgegeven. Deze doelstelling voor 2011-2014 wordt
vervangen door de doelstelling van een netto nuluitstoot van broeikasgassen. Deze wijziging
van de doelstelling voor 2050 doet ook afbreuk aan de doelstelling voor 2030. Zoals wij verder
zullen uiteenzetten, veronderstelt een nettonulemissiedoelstelling tegen 2050
noodzakelijkerwijze een reductiedoelstelling van 55 tot 65% tegen 2030. Gebeurt dat niet, dan
zal het onmogelijk zijn de doelstelling 2050 te halen505.
274. Tot besluit is het duidelijk dat het Europese klimaatbeleid voor 2020 en 2030 ontoereikend is
om een gevaarlijke opwarming te voorkomen, die nog steeds wordt opgevat als een
opwarming met 2°C en met 1,5°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk.
Een andere vaststelling in de marge van de eerste is dat de Europese instellingen beseffen dat
hun beleid ontoereikend is en dat zij er niet voor terugdeinzen om dit in officiële documenten
mee te delen.
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Ibid., nr. 69-70
69. The impact of a higher conditional GHG target for the EU, with at the same time sufficient global action to
limit global warming to below 2°C, has been assessed. (…)
70. In order to simulate impacts of a conditional (higher) target, and without prejudice to any eventual
position on what a potential unilateral and a potential conditional target may be, two examples were assessed
based on a 35% and a 40% unilateral target and a 45% and a 50% conditionHG target. In case of the
conditional targets, it is assumed that globally action is taken consistent with 2°C.”
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's: Een schone planeet voor iedereen. Een Europese strategische
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, COM (2018) 773
definitief, Brussel, 28 november 2018, p. 6, Stuk G.28.
Infra, nr. 625.
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SECTIE 4. Tekortkomingen van België tegenover zijn Europese
verplichtingen
§1.

Samenvatting van de specifieke verplichtingen van het land

275. Bij het overlopen van de recente fases van het Europese klimaatbeleid, hebben wij terloops de
specifieke verplichtingen van België aangemerkt. Onderstaande tabel vat deze samen.

Specifieke verplichtingen van België
Tegen 2020
Niet-ETS-sectoren
Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen
Tegen 2030
Niet-ETS-sector
Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen
Klimaatgovernance door het GNEKP

Termijn

2020: -15% tegenover
2005
2020: 13%

2030: -35% tegenover
2005
1 januari 2021:
minstens 13%
Vanaf december 2018

Figuur 34. Verplichtingen van België in het kader van de EU
276. De volgende tabel, die niet bijster elegant is, geeft een gedetailleerd overzicht van de GNEKPagenda voor klimaatgovernance, zoals bepaald in de Governance-verordening van
2018/1999506. Wij hebben het beperkt tot de periode 2018-2034. Het doel is om de intensiteit
van dit governanceproces, dat sinds 24 december 2018 in ons land en in alle andere Lidstaten
van de Unie toegepast wordt, zichtbaar te maken. Wij zullen hierop kunnen terugkomen bij de
bespreking van het Belgische klimaatbeleid507.
Figuur 35. Governanceverordening 2018/1999: de klimaatgovernance aan de hand van het
GNEKP.
Tijdlijn (periode 2018-2034)
2018, 31 december
2019, 31 december
2020, 1 januari
2021, 31 oktober
2023, 15 maart
2023, 30 juni

506
507

Indiening het eerste ontwerp van het GNEKP bij de
Commissie
Indiening van het eerste GNEKP bij de Commissie
Indiening van de langetermijnstrategie (minimaal 30 jaar)
bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vooruitgang van de Unie en
van elke Lidstaat
Indiening van het eerste geïntegreerde nationale
voortgangsrapport bij de Commissie
Indiening van het eerste ontwerp van actualisatie van het
GNEKP bij de Commissie

Art. 3, 9, 14, 15, 17 en 29 van de Verordening.
Infra, nr. 304.
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2023, 31 oktober

2024, 30 juni
2025, 15 maart
2025, 31 oktober

2027, 15 maart
2027, 31 oktober

2028, 1 januari
2029, 1 januari

2029, 15 maart
2029, 31 oktober

2031, 15 maart
2031, 31 oktober

2033, 1 januari

2033, 15 maart
2033, 31 oktober

2034, 1 januari

§2.

Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van de eerste actualisatie van het GNEKP bij de
Commissie
Indiening van het geïntegreerd nationaal
voortgangsverslag bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van het geïntegreerd nationaal
voortgangsverslag bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van het ontwerp van GNEKP bij de Commissie
Indiening van het GNEKP bij de Commissie
Indiening van de langetermijnstrategie (minimaal 30 jaar)
bij de Commissie
Indiening van het geïntegreerd nationaal
voortgangsverslag bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van het geïntegreerd nationaal
voortgangsverslag bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van het ontwerp van actualisatie van het
GNEKP bij de Commissie
Indiening van het geïntegreerd nationaal
voortgangsverslag bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke Lidstaat, met name op basis van de
voortgangsrapporten
Indiening van de bijgewerkte versie van het PNIEC bij de
Commissie

Specifieke doelstellingen: vooruitgang en prognoses

277. België staat onderaan de Europese lijst van doelstellingen voor 2020 zoals vastgelegd in 2009.
-

Met betrekking tot de broeikasgasemissiereducties door sectoren die niet onder de
emissiehandelsregeling vallen, stelt het verslag "Smarter, greener, more inclusive ?
Indicatoren ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie', dat Eurostat in juli 2018
publiceerde, dat België het risico loopt het in 2009 gestelde doel niet te halen Dat
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geldt ook voor maar drie andere Lidstaten : Finland, Ierland en Malta508. Van de te
realiseren reductie met 15% was 7,80% eind 2016 nog niet gehaald509. In een
mededeling van de Commissie van eind februari 2019 staat dat de situatie nog steeds
problematisch is: “Zonder aanvullende maatregelen wordt verwacht dat België zijn
streefcijfers voor 2020 en 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies niet zal
halen (…)”510. Voor 2020 wordt de kloof geraamd op 3%511.
-

De situatie is nauwelijks beter voor het streefcijfer betreffende het aandeel
hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie van het land. In het in juli
2018 gepubliceerde Eurostat-verslag wordt opgemerkt dat elf Lidstaten hun
doelstelling voor 2020 in 2016 al hebben bereikt512. België hoort daar niet bij. Eind
2016 zit het land op 4,3 van zijn doelstelling van 13%513. In een recenter Eurostatverslag, waarin de cijfers voor 2017 staan, wordt melding gemaakt van een verschil
van 3,9% ten opzichte van de doelstelling. Het land hangt onderaan in het Europese
peloton, samen met Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen en (tijdelijk nog)
het Verenigd Koninkrijk514.

Bemerk dat enkel België en Ierland de bindende doelstellingen van 2009 voor 2020
waarschijnlijk niet zullen halen. Voegen wij hier nog aan toe dat er onder alle andere
Lidstaten van de Unie die hun verplichtingen wel nakomen, verschillende zijn die veel meer
doen dan wat ze moeten. Wij komen hier later nog op terug515.
Voor een goed begrip, de doelstellingen van de EU tegen 2020 zijn doelstellingen waarvan de
Unie zelf heeft gezegd dat ze ontoereikend zijn om een gevaarlijke opwarming, zijnde een
opwarming met meer dan 2°C, te voorkomen516.
En verder heeft België – de federale staat en de drie gewesten – al meer dan tien jaar weet van
dit tekortschieten517.
278. Inzake de doelstelling om de broeikasgasemissies afkomstig van de niet-ETS-sectoren tegen
het jaar 2030 te verminderen, zijn de prognoses alvast slecht. In oktober 2018 meldt een
verslag van de Commissie dat België naar verwachting niet alleen zijn doelstelling voor 2020,
maar ook zijn doelstelling voor 2030, een vermindering met 35% ten opzichte van 2005, "met
de bestaande maatregelen" zal missen518. Hetzelfde geldt voor het reeds vermelde
werkdocument van eind februari 2019: “Zonder aanvullende maatregelen wordt verwacht dat
België zijn streefcijfers voor 2020 en 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies niet
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zal halen” 519. Tegen 2030 zou het verschil 21% bedragen, wat een zeer grote afwijking is520. In
het volgende hoofdstuk zullen wij in detail uitleggen waarom deze verslagen van de Commissie
ernstig moeten worden genomen en waarom ook de standpunten van de Belgische Staat en
het Vlaamse Gewest dat het land dit engagement521 zal nakomen, totaal ongeloofwaardig zijn.
In eenzelfde geest en vanuit een heel andere invalshoek onderzoekt een EUROFOUND-verslag
van februari 2019 de impact van het Akkoord van Parijs op de werkgelegenheid tegen 2030 522.
Hieruit blijkt dat België de EU-lidstaat is die het meeste voordeel zal halen uit de uitvoering van
het Akkoord van Parijs tijdens het komende decennium. Daar waar het Europese bbp
gemiddeld met 1,1% zal stijgen in vergelijking met een 'business-as-usual'-scenario, zal het
Belgische bbp met 2,2% stijgen523. Wat de groei van de werkgelegenheid betreft, zouden wij de
eerste van het Europese peloton zijn, met een groei die bijna twee keer zo groot is als het
Europese gemiddelde524. De reden waarom de impact van de uitvoering van het Akkoord van
Parijs voor het land zo positief zou zijn, is bitter: België zou er zo veel voordeel uit halen omdat
wij nog het meeste werk voor de boeg hebben om de klimaatdoelstellingen te halen525.
Wij herinneren er hier ook aan dat de doelstellingen van de EU tegen 2030, die vastgelegd
werden vóór het Akkoord van Parijs werd gesloten, ook ontoereikend zijn om een gevaarlijke
klimaatopwarming te voorkomen526 en dat België dit weet of zou moeten weten. Ondanks dit
gebrek aan Europese ambitie en ondanks zijn kennis van dit tekortschieten, blijft België
opnieuw achter.
§3.

Klimaatgovernance door middel van het NEKP

279. Het Europese klimaatbeleid schept niet alleen materiële verplichtingen. Met de
Governanceverordening 2018/1999, die op 24 december 2018 in werking getreden is, heeft
het alle Lidstaten ook een uniforme klimaatgovernance opgelegd.
Zolang België niet doet wat het moet doen en geen geïntegreerde planningaanpak voor zijn
energie- en klimaatbeleid hanteert, vallen Europese sancties niet uit te sluiten. Een eerste
evaluatie van de waarde van de governance van het land in deze nieuwe context is onlangs
beschikbaar geworden: bij toepassing van artikel 9, lid 2 van Verordening 2018/1999 heeft de
Commissie op 18 juni 2019 haar opmerkingen over het door België op 19 december 2018
ingediende ontwerp van GNEKP bekendgemaakt. In het volgende hoofdstuk komen wij hierop
terug527.
Toch staan wij nu al even stil bij een opmerking van de Commissie: het gebrek aan ambitie van
het land op het vlak van hernieuwbare energie, een onmisbaar luik voor de energietransitie. In
het ontwerp van het Belgische GNEKP van december 2018 stelt het land slechts een
doelstelling van 18,3% hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2030
voorop. De Commissie merkt op dat deze ambitie aanzienlijk lager ligt dan het aandeel van
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25% dat het land minstens zou moeten nastreven op basis van de formule vermeld in bijlage II
van de Governanceverordening528. Zij adviseert met aandrang om deze doelstelling te herzien
naar minstens 25%529.

SECTIE 5.

Tot besluit

280. De Europese Unie, een partij bij het UNFCCC, heeft in 2007 en 2011-2014 doelstellingen tegen
respectievelijk 2020 en 2030 vastgelegd, die zij zelf ontoereikend achtte om een gevaarlijke
opwarming, die destijds begrepen werd als een opwarming met meer dan 2°C, te voorkomen.
Het staat genoegzaam vast dat België sinds 2009-2010 weet heeft van de ontoereikendheid
van de Europese doelstelling voor 2020. En het land heeft sinds 2009, uiterlijk 2012-2015,
kennis of moet kennis hebben van de ontoereikendheid van de Europese doelstelling tegen
2030, al was het maar vanwege de neerwaartse herziening van de drempel voor een
gevaarlijke klimaatopwarming van 2°C naar 1,5°C, eerst in het kader van het IPCC en
vervolgens in het kader van het UNFCCC530.
281. Afgetoetst aan deze doelstellingen, die onmiskenbaar ontoereikend waren om een gevaarlijke
opwarming – destijds door de EU begrepen als een opwarming met meer dan 2°C – te
voorkomen, bengelt België achteraan in het Europese peloton, met volgens de Europese
instellingen een onvermijdelijk gebrek aan kennis van meerdere verplichtingen en een gebrek
aan ambitie voor de onmiddellijke toekomst. Eén enkel ander Europees land hangt mee
achteraan in het peloton, Ierland.
België heeft dit gepresteerd ondanks het feit dat het land sinds 2009, uiterlijk sinds 2012-2015,
weet had van het feit dat de klimaatwetenschap en de diplomatieke wereld de bovengrens
voor een gevaarlijke opwarming van 2°C naar 1,5°C hebben herzien.
En dit alles ondanks de individuele nationale verantwoordelijkheid die het land vrijwillig als
Bijlage I-land, land met klimaatleadership, krachtens het UNFCCC heeft opgenomen.531.
282. Onder de andere Lidstaten van de Europese Unie die hun klimaatverplichtingen nakomen, zijn
er meerdere die veel meer doen dan de Unie vereist. Wij komen hier later nog op terug532.
283. Niets in de uiteenzetting door de verweersters spreekt deze doorslaggevende vaststellingen
tegen of betwist ze.
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HOOFDSTUK 3. Klimaatgovervance en tekortkomingen van
België
284. Bij het einde van een deel dat handelt over de feiten waarop ons verzoekschrift is gestoeld,
gaan wij in dit hoofdstuk de klimaatgovernance in België analyseren.
Wij beginnen met een onderzoek naar de aard en de omvang van klimaatbevoegdheden. Deze
competenties zitten verspreid over meerdere Belgische collectiviteiten (“Sectie 2.
Klimaatbevoegdheden: aard en omvang”). Vervolgens kijken wij naar de organisatie en de
resultaten van het Belgische klimaatbeleid, dat tot doel heeft de goede werking van de
klimaatbevoegdheden te verzekeren. Wij zullen vaststellen dat de disfuncties van deze
governance duidelijk en al lang bekend zijn ("Sectie 3. Belgische klimaatgovernance:
ontoereikende toestand die al lange tijd is gekend bij de Federale Staat en de gewesten"). Wij
gaan verder met het evalueren van de resultaten die België heeft bereikt sinds 1992, het jaar
waarin het land zich in het kader van het UNFCCC heeft verbonden tot het voorkomen van een
gevaarlijke antropogene klimaatopwarming, met name als een Bijlage I-land dat verplicht is om
blijk te geven van klimaatleiderschap (Sectie 4. Internationale en Europese BKG-verplichtingen
van België: resultaten"). Daarna dringen zich slotopmerkingen op ("Sectie 5. Tot besluit").
Dit alles wordt voorafgegaan door de standpunten van de verweersters over de drie
uiteengezette onderwerpen (“Sectie 1. Standpunten van de verweersters”).

SECTIE 1.

Standpunten van de verweersters

285. De verweerders betwisten de inhoud van de sectie over de aard en omvang van de
klimaatgerelateerde bevoegdheden niet.
286. Zij betwisten evenmin de inhoud van de sectie die de organisatie en de prestaties van de
Belgische klimaatgovernance analyseert. In het bijzonder betwist geen van hen het
disfunctionele karakter van de Belgische klimaatgovernance.
287. De inhoud van de sectie die gewijd is aan de bereikte resultaten mag dan enigszins worden
betwist, hij wordt niet ernstig betwist.
Wat de Europese niet-ETS emissiereductiedoelstellingen voor 2020 betreft, wordt de realiteit
van de gegevens en van de bevindingen voor België door de verweersters niet betwist. Het
tegenovergestelde zou trouwens misplaatst zijn geweest, rekening houdend met het officiële
karakter van de gegevens en bevindingen. De Federale Staat erkent zelfs in het bijzonder dat
"er een risico bestaat dat de reductiedoelstelling van 15% tegen 2020 niet rechtstreeks wordt
bereikt (tekort van ongeveer 3,6 miljoen ton CO2)”533. Het Vlaamse Gewest en het Waalse
Gewest stellen dat flexibiliteitsmechanismen het al met al mogelijk zullen maken om het
koolstofbudget dat is opgenomen in het door de EU voorziene lineaire BKG-reductietraject, na
te leven534.
Met betrekking tot de Europese niet-ETS emissiereductiedoelstellingen tegen 2030 is de
aandacht opnieuw gericht op de vraag of het land al dan niet zijn verplichtingen nakomt. De
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Supra, nr. 267.

160

Federale Staat meent dat België zijn BKG-reductiedoelstellingen voor de niet-ETS sectoren zal
bereiken dankzij zijn nationaal energie-klimaatplan ('NEKP')535. Dit standpunt wordt gedeeld
door het Vlaamse Gewest, dat de beoordeling in een verslag van de Europese Commissie van
27 februari 2019, op grond waarvan België zijn BKG-reductiedoelstellingen voor de niet-ETS
sectoren niet zal halen, verwerpt. Dit verslag is achterhaald, zegt het Gewest, omdat het geen
rekening houdt met het beleid dat opgenomen is in het nationale energie-klimaatplan dat
België eind 2018 bij de Commissie heeft ingediend536. Wij zullen de gelegenheid hebben om
verder terug te komen op dit standpunt van de Federale Staat en van het Vlaamse Gewest, in
het bijzonder op hun grote vertrouwen in het NEKP. Wij kunnen nu al opmerken dat de
Federale Staat een grafiek voorlegt die de geprojecteerde emissies van België tot 2030537
weergeeft, waaruit onder meer blijkt dat België zijn klimaatdoelstellingen voor 2030 met de
bestaande maatregelen ('With Existing Measures' of 'WEM') niet zal halen.

SECTIE 2.

Klimaatbevoegdheden: aard en omvang

288. In het publiekrecht verwijzen de bevoegdheden naar [vrij vertaald] "alle bevoegdheden die
door een rechtsregel aan een overheidsinstantie worden toegekend".538. Zij verlenen een
machtiging om juridische normen te creëren.
Maar er is meer.
Bevoegdheden "vormen verantwoordelijkheden voor collectiviteiten"539. Ze kaderen niet louter
in het register van de machtigingen om te doen, ze vormen ook een reeks van plichten. Deze
plichten impliceren dat de bevoegde collectiviteit verplicht is om de uitoefening van zijn
bevoegdheden te waarborgen540.
§1.

Klimaatbevoegdheden: transversaal en gefragmenteerd

289. Per definitie kan er geen sprake zijn van één enkele klimaatbevoegdheid. Door de aard zelf van
de klimaatgevolgen van de klimaatopwarming en van het mitigatie- en aanpassingsbeleid, zit
de klimaatbevoegdheid verspreid over verschillende gezagsniveaus en over een veelheid van
materiële bevoegdheden.
Dit betekent dat de klimaatbevoegdheid in alle landen van de wereld van nature transversaal
en gefragmenteerd is. Deze kenmerken leveren overal specifieke uitdagingen op bij de
uitwerking van het klimaatbeleid van de overheid.
290. In België is het transversale karakter van de klimaatbevoegdheid nog groter vanwege de
federale structuur van het land, die de versnippering van de bevoegdheid versterkt. Dit
uitgangspunt voor de klimaatgovernance in het land is evenwel niet specifiek voor België: veel
Staten hebben een federale structuur die ruimte moet scheppen voor de noodzakelijke uitrol
van een doeltreffend klimaatbeleid.
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§2.

Verdeling van bevoegdheden - stand van zaken

291. In België wordt het systeem van verdeling van bevoegdheden tussen de Federale Staat, de
gewesten en de gemeenschappen exclusief genoemd. Dit betekent dat "elke juridische situatie
in beginsel slechts door één wetgever kan worden geregeld"541.
Eén enkele klimaatbevoegdheid is door de aard van de materie onwerkbaar;
noodzakelijkerwijze is er sprake van een veelheid van verstrengelde bevoegdheden, waarvan
de aard zich niet laat onderscheiden542. Deze klimaatbevoegdheden hebben zowel te maken
met ’mitigatie’, waarbij gestreefd wordt naar een reductie van de broeikasgasemissies, als met
‘aanpassing’, waarbij gestreefd wordt naar aanpassing aan de klimaatveranderingen en
veerkracht.
Gevolg van dit alles is dat in België de klimaatmaterie momenteel versnipperd is over
verschillende machtsgebieden, met bovendien portefeuilles bij verschillende ministers binnen
dezelfde bevoegdheidssfeer, waarbij elke minister in principe uitgaat van de exclusiviteit van
zijn bevoegdheid.
292. Concreet ziet de opdeling van het klimaatbeleid er als volgt uit543.
293. De Federale regering heeft een brede waaier van bevoegdheden die rechtstreeks verband
houden met het klimaatbeleid:
- het federale energiebeleid (mitigatie- en adaptatiebevoegdheid), met energiewinning
op de Noordzee, kernenergie, studies over de vooruitzichten van de
energievoorziening, grote infrastructuurwerken voor de opslag, het transport en de
toelevering van energie, en de tarieven;
- ioniserende stralingen en radioactief afval (mitigatie- en adaptatiebevoegdheid);
- de productnormen (mitigatiebevoegdheid);
- mobiliteit en vervoermiddelen (mitigatiebevoegdheid);
- de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (mitigatie- en
adaptatiebevoegdheid);
- de nationale luchthaven van Zaventem (mitigatie- en adaptatiebevoegdheid);
- brandstoffen (mitigatiebevoegdheid);
- de federale belastingen (mitigatiebevoegdheid), met inbegrip van accijnzen op energie
en brandstof, vennootschapsbelasting, btw en persoonlijke inkomstenbelasting;
- de organisatie van justitie en politie;
- de civiele bescherming en de bestrijding van natuurrampen (adaptatiebevoegdheid);
- het federale wetenschapsbeleid;
- de ontwikkelingssamenwerking (mitigatie- en adaptatiebevoegdheid);
- de internationale coördinatie en het Europees beleid;
- de residuele bevoegdheid van de Federale Staat krachtens artikel 35 van de
Grondwet.
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De bevoegdheden van de Federale Staat en diens residuele bevoegdheden krachtens artikel 35
van de Grondwet zijn niet te verwaarlozen; integendeel, ze zijn groot.
De federale Klimaatminister is zich hiervan bewust, want in 2014 verklaarde zij het volgende
[vrij vertaald]:
“Hoe dan ook beschikt het federale niveau over sterke hefbomen, hetzij inzake fiscaliteit,
openbaar vervoer of nog de productnormen, om er maar enkele te noemen”544.
294. De Gewesten, de drie andere genoemde partijen, zijn bevoegd voor:
- Stedenbouw
▪
mitigatiebevoegdheid: definitie van de mobiliteitsbehoeften, stadsvernieuwing;
▪
adaptatiebevoegdheid: waterpartijruimten, preventie van hitte-eilanden;
- Milieu- en waterbeleid
▪
mitigatiebevoegdheid: beperking van de emissies en bescherming van natuurlijke
hulpbronnen;
▪
adaptatiebevoegdheid: het volledige waterbeleid, overstromingen en droogtes
(financiële compensatie, Fonds voor natuurrampen);
- Ruimtelijke ordening
▪
mitigatiebevoegdheid: CO2-opslag;
▪
adaptatiebevoegdheid: wijziging van habitats en soorten, invasieve uitheemse
soorten, hydraulische installaties;
- Huisvesting
▪
mitigatiebevoegdheid: isolatie van gebouwen en energiebesparing;
▪
adaptatiebevoegdheid: bescherming tegen extreme hittegolven en overstromingen;
- Landbouw
▪
mitigatiebevoegdheid: beperking van de uitstoot van methaan en stikstofdioxide,
verhoging van de opslagcapaciteit voor koolstofdioxide;
▪
adaptatiebevoegdheid: aanpassing van gewassen aan de klimaatverandering en
financiële compensaties (Landbouwrampenfonds);
- Het gewestelijk economisch beleid
▪
mitigatiebevoegdheid: uitbouw van een koolstofarme economie, innovatie;
▪
adaptatiebevoegdheid: steunregeling voor de getroffen sectoren;
- Het gewestelijk energiebeleid
▪
mitigatiebevoegdheid: energiedistributie, rationeel energieverbruik, hernieuwbare
energieën, stadsverwarming;
▪
adaptatiebevoegdheid: bescherming van de infrastructuren;
- Openbare werken en openbaar vervoer
▪
mitigatiebevoegdheid: uitbouw van het openbaar vervoer, het koolstofarm vervoer,
het multimodaal vervoer;
▪
adaptatiebevoegdheid: waterlopen, havens, dijken en zeeweringen;
- Gewestelijke belastingen, met inbegrip van de toepassing van fiscale hefbomen, met name
door middel van de belasting op voertuigen;
- Gewestelijke ontwikkelingssamenwerking;
- Plaatselijke besturen;
- …
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Het lijdt geen twijfel dat ook de Gewesten volop bij de klimaatactie betrokken zijn, en dat
wordt door de verweersters trouwens ook niet betwist.
295. Het is duidelijk dat de inbreng van elke zowel federale als gefedereerde collectiviteit in de
strijd tegen de wereldwijde klimaatopwarming en hun onderlinge samenwerking noodzakelijk
zijn om het ultieme doel, zoals geformuleerd door artikel 2 van het UNFCCC en de
verschillende specifieke doelstellingen die eruit afgeleid zijn, te halen.
Hoewel de nuttige bevoegdheden los van elkaar staan, streven zij toch gemeenschappelijke
doelstellingen na, die op supranationaal vlak vastgelegd zijn.
Gelet op de versnippering van de klimaatbevoegdheid tussen de verschillende
bestuursniveaus, moeten deze verschillende bestuursniveaus elkaar vinden om de samenhang
van de klimaatmaatregelen te waarborgen om uiteindelijk de gemeenschappelijke doelstelling
zoals vastgelegd door de internationale en Europese verbintenissen, te halen.

SECTIE 3. De Belgische klimaatgovernance: inadequate toestand die de
Federale Staat en de Gewesten al geruime tijd kennen
296. De klimaatgovernance moet noodzakelijkerwijs de verschillende gezagsniveaus onderling op
een efficiënte wijze koppelen.
297. In november 2002 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest545. Dit
samenwerkingsakkoord legt de grondslagen voor het Belgische klimaatbeleid door middel van
onder meer:
- de oprichting van de Nationale Klimaatcommissie (artikel 3) en de bepaling van haar
bevoegdheden, haar rol, haar werking (artikel 6) en de frequentie van haar
vergaderingen (artikel 8);
- de verplichting om een Nationaal Klimaatplan op te stellen, uit te voeren en op te
volgen (artikel 14).
Dit systeem waarborgt echter geen doeltreffende Belgische klimaatgovernance.
De Federale Staat en de Gewesten zijn al lang op de hoogte van deze toestand en hebben er
verkeerdelijk niets aan gedaan.
Deze toestand is de Federale Staat en de Gewesten al geruime tijd bekend aangezien:
- er sinds 2011 een wetenschappelijke en sociaal-economische consensus bestaat over de
Belgische wangovernance inzake klimaat;
- de samenwerkingsakkoorden inzake klimaatgovernance die de Federale Staat en de
Gewesten willen sluiten er niet in slagen aan de behoeften tegemoet te komen.
Hieronder gaan wij nader in op deze twee bevindingen.

545

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal
Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering en het Protocol van (B.S. 27 juni 2003, in werking getreden op 13 november 2003), Stuk
F.1.
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§1.

Belgische wangovernance inzake klimaat al lang bekend: rapporten en adviezen

298. De uitgesproken wangovernance inzake klimaat is een toestand die bij de Federale Staat en de
Gewesten al lang bekend is.
1.1

In 2011

299. Op 11 oktober 2011 hebben de belangrijkste Belgische politieke partijen het institutioneel
akkoord voor de zesde staatshervorming goedgekeurd.
Dit institutionele akkoord vermeldt de klimaatgovernance en meer bepaald de belangrijkste
instelling op dat vlak, de Nationale Klimaatcommissie:
"Nationale Klimaatcommissie: de werking van de Nationale Klimaatcommissie wordt
geoptimaliseerd en haar rol wordt versterkt" (blz. 44).
Dit politieke akkoord vormt al een eerste vaststelling van de wangovernance inzake klimaat
door de belangrijkste Belgische politieke partijen zelf.
Van de politieke consensus, die het sluiten van een samenwerkingsakkoord tot wijziging of
vervanging van de overeenkomst van november 2002 omvatte, is niets terecht gekomen.
Vanaf 2011 tot nu is deze nooit uitgevoerd.
1.2

In 2014

300. In 2014 brengt de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)546 op verzoek van de
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen een advies
uit547.
Dit advies werd uitzonderlijk opgesteld met de hulp van de Economische en Sociale Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG), de Milieuraad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), de Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen (SERV), de Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) en de Conseil
wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD). Het is dus bijzonder
representatief voor de sociaal-economische sectoren en de milieusector bij de Federale Staat
en de drie Gewesten.
In het advies wordt benadrukt dat de uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd,
aanzienlijk zijn en serieuze hervormingen inzake klimaatgovernance vereisen:
“De Raden willen vooreerst de governance-uitdagingen in herinnering brengen waarop
moet worden ingegaan om de transitie naar een koolstofarme maatschappij in België te
doen slagen:

546

547

De FRDO “geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame
ontwikkeling”. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de federale minister, de Gewesten en de
Gemeenschappen, ngo’s voor de bescherming van het leefmilieu, ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking, van
de consumptiesector, vakbonden, werkgevers, jongerenorganisaties, de wetenschap en wetenschappelijke
adviseurs (www.frdo-cfdd.be, geraadpleegd op 8 mei 2019).
FRDO, 2014 Advies over de concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in
2050, 2014, Stuk F.17
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-

-

een perspectief op lange termijn, met 2050 als horizon, is nodig als kader voor het
beleid op korte termijn;
het is noodzakelijk te komen tot een sterke wisselwerking tussen de verschillende
beleidsniveaus en tussen de verschillende beleidsdomeinen;
een brede focus op alle onderdelen van het energiesysteem, die de drie dimensies
van duurzame ontwikkeling integreert, is nodig (systemische aanpak, zie verder §
[3]);
het beleid moet steunen op een degelijke onderbouwing (met name op
wetenschappelijk niveau) en een transparante dialoog met de stakeholders;
een stabiel wettelijk kader is nodig;
de verbintenissen aangegaan door de regeringen op nationaal niveau en de
internationale verbintenissen moeten worden gerespecteerd".548 (eigen
benadrukking).

Bij wijze van algemene aanbeveling beklemtonen de Raden “dat coördinatie tussen de
verschillende federale en regionale Belgische instanties van essentieel belang is om een grotere
coherentie van het transitiebeleid te garanderen. Zo kan men gezamenlijk te ondernemen
acties bepalen en een gecoördineerde visie op lange termijn opbouwen voor een beleid ‘klimaat
en energie’ en voor een koolstofarme samenleving549 (eigen benadrukking).
Deze coördinatie moet "permanent" zijn en berusten "de toepassing van het
mutualiteitsprincipe, waarbij ieder beleidsniveau zodanig probeert te handelen dat de
effectiviteit van alle andere beleidsniveaus wordt versterkt"“550 (eigen benadrukking).
Bovendien moet deze hervorming gepaard gaan met "met het ontwikkelen van een betere
governance binnen iedere betrokken entiteit (horizontale coördinatie van het beleid)",
aangezien "een belangrijke uitdaging [voor het Belgische klimaatbeleid] erin bestaat deze beter
te laten aansluiten bij duurzame ontwikkeling, de dagelijkse politieke processen (....)"551.
Deze strategie “moet bovendien regelmatig geëvalueerd worden zodat de concrete resultaten
van de ingevoerde maatregelen (…) kunnen worden gemeten, zo nodig met corrigerende
maatregelen”552 (eigen benadrukking).
In hun institutionele aanbevelingen pleiten de Raden voor een tijdige consultatie van de
stakeholders. De Raden zijn ook voorstander van de versterking van de bestaande instellingen
om de coördinatie van het federale en regionale beleid voor te bereiden, zodat het beleid
coherent is en dat van de onderlinge beleidsniveaus wederzijds versterkt.
Tot besluit vragen de Raden “dat de Nationale Klimaatcommissie voldoende noodzakelijke
middelen zou krijgen en dat wordt toegezien op de transparantie van de activiteiten en
beslissingen ervan” en beklemtonen zij dat “het wenselijk (is) om het mechanisme te
verbeteren voor de followup van de verbintenissen die zijn aangegaan door de verschillende
beleidsniveaus op het vlak van klimaatbeleid”553 (eigen benadrukking).
301. Ook in 2014 erkende de federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
het belang en de draagwijdte van dit advies en verklaarde zij dat het feit dat het [vrij vertaald]
548

FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 2, Stuk F.17.
FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 3, Stuk F.17.
550 FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 3, Stuk F.17.
551 FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, Stuk F.17.
552 FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 4, Stuk F.17.
553 CFDD, Bovengenoemd advies, 2014, Stuk F.17.
549
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"gezamenlijk werd opgesteld door de FRDO en de gewestelijke raden (...), de draagwijdte van
dit advies versterkt en de follow-up ervan nog belangrijker maakt. Ik ben mij bewust van de
bestaande lacunes in de samenhang en coördinatie van het beleid van de verschillende
bestuursniveaus en van de noodzaak om de samenwerking via de verschillende bestaande
instellingen, zoals de Nationale Klimaatcommissie (NKC), te verbeteren"554 (eigen
benadrukking).
1.3

In 2016

302. In juli 2016 publiceerde de FRDO een nieuw advies over de Belgische klimaatgovernance555.
Daarin onderstreept hij zijn bezorgdheid over de onduidelijke interpretaties en de talrijke open
opties die er zijn na het politieke akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen in het
kader van het Akkoord van Parijs van december 2015. Hij stelt vast dat dit akkoord “concrete
vorm moet krijgen door een samenwerkingsakkoord”556.
De FRDO dringt er bij de Federale Staat en de Gewesten op aan “om intensiever te
onderhandelen om zo snel mogelijk die opties definitief in te vullen en de punten van het
samenwerkingsakkoord te verduidelijken, want de termijnen die in het politieke akkoord inzake
burden sharing werden meegedeeld (februari 2016, en dat is 2 maanden nadat het akkoord
werd ondertekend) zijn ruimschoots overschreden”557 (eigen benadrukking) .
1.4

In 2017

303. In januari 2017 publiceerde de Senaat een "Initiatiefverslag over het intra-Belgisch
besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot de klimaatdoelstellingen”558.
Dit informatierapport riep op tot hoorzittingen met deskundigen en formuleerde niet minder
dan 26 aanbevelingen over de Belgische klimaatgovernance. Deze aanbevelingen moeten,
volgens de bewoordingen van de Senaat “versneld”559, “zo snel mogelijk” 560 uitgevoerd
worden.
De reikwijdte van de aanbevelingen is van dien aard dat wij deze hierna bijna volledig
weergeven. Uit de inhoud ervan blijkt pijnlijk duidelijk dat zij grote en kritieke lacunes in de
Belgische klimaatgovernance willen aanpakken.
Dit zijn ze:
➢ Over het algemene klimaatbeleid:
- uitwerking van een klimaatstrategie die verder gaat dan 2030, dus op een eerder lange
termijn, door de federale en regionale overheden in overleg met hun respectievelijke
Parlementen (Aanbeveling nr. 1);

554
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556
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FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 8, Stuk F.17.
FRDO, Advies over de klimaatgovernance, Brussel, 2016, Stuk F.18.
FRDO, Bovengenoemd advies, 2016, p. 3, Stuk F.18.
CFDD, Bovengenoemd advies, 2016, Stuk F.18.
Belgische Senaat, Belgische Senaat, Informatief rapport over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake
Burden sharing met betrekking tot de klimaatdoelstellingen, Parl. Doc., Senaat, 2016-2017, nr. 6-253/4, Stuk
F.19.
Belgische Senaat, Bovengenoemd Informatierapport, Parl. Doc., Senaat, 2016-2017, Stuk F.19.
Belgische Senaat, Bovengenoemd Informatierapport, Parl. Doc., Senaat, 2016-2017, Stuk F.19.
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zorgen voor een ambitieus en coherent klimaatbeleid dat het mogelijk maakt het
Akkoord van Parijs na te leven. Daarvoor moeten de betrokken overheden gezamenlijk
en met alle beleidsdomeinen die daartoe bijdragen, de te ondernemen acties op alle
betreffende gebieden bepalen en een gecoördineerde versie op lange termijn
uitwerken waarbij een koolstofarme samenleving het einddoel moet zijn (A. nr. 2);
streven naar een maximale samenwerking en coherentie tussen de Federale Staat en
de Gewesten en daarbij het mutualiteitsprincipe toepassen Dit principe "betekent dat
ze telkens ook nagaan wat de eventuele impact van een maatregel is op het
klimaatbeleid van een andere entiteit en zodanig proberen te handelen dat de
effectiviteit van de maat- regelen van alle andere beleidsniveaus wordt versterkt" (A.
nr. 3);
versterken van de blijvende dialoog tussen de Federale Staat en de Gewesten, via de
Nationale Klimaatcommissie, ook in tijden van regeringsvorming en lopende zaken (A.
nr. 4);
versterken van de instrumenten en middelen, met name met name door de
desbetreffende diensten van de administraties op alle niveaus (A. nr. 5).

➢ Met betrekking tot de toekomstige doelstellingen en de bijdrage aan de
klimaatinspanning:
- anticiperen op de intra-Belgische verdeling van de doelstellingen 2030 (A. nr. 6);
- een bijdrage aan de klimaatinspanningen door elke entiteit overeenkomstig zijn
specifieke kenmerken om zo op een zo efficiënt mogelijke manier het voor het klimaat
meest gunstige resultaat te behalen voor de verschillende overheden samen (A. nr. 8).
➢ Over de methodologie:
- de systematische opvolging van het intra-Belgisch klimaatbeleid verder verbeteren (A.
nr. 10);
- uitwerken van één harmonieus monitoring- en rapportagesysteem door alle
institutionele niveaus om de broeikasgasemissies te ramen en de impact van de
beleidslijnen en maatregelen te evalueren (A. nr. 11).
➢ Over de rol van het Overlegcomité561:
- versterken van de rol het Overlegcomité vooraf en bij de follow-up van het werk van
de Nationale Klimaatcommissie, als politiek toezichtsorgaan en ontmoetingsplaats van
overheden (A. nr. 12).
➢ Over de Nationale Klimaatcommissie:
- het respect verzekeren van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 dat de
grondslagen legt van de Belgische klimaatgovernance, door de transparantie te
versterken, de parlementaire voortgangsbewaking te organiseren en te voorzien in
dwingende maatregelen die kunnen worden toegepast in geval het
samenwerkingsakkoord niet wordt nageleefd (A. nr. 13);
- de Nationale Klimaatcommissie moet haar taken zoals bepaald door het
samenwerkingsakkoord van 14 november 2002, ten volle uitvoeren (A. nr. 14);
- goedkeuring van een werkprogramma door het voorzitterschap van de Nationale
Klimaatcommissie ter gelegenheid van elk nieuw voorzitterschap (A. nr. 15);

561

Het Overlegcomité werd voor alle nuttige aangelegenheden opgericht om te dienen als "centraal punt voor
overleg, samenwerking en coördinatie tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, om met naleving
van eenieders bevoegdheden, individuele of gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken” (art. 31/1 van de
Gewone Wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). Het wordt georganiseerd op grond van
artikel 31 tot en met 31ter van de Gewone Wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
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versterken van de rol, de slagkracht en de werking van de Nationale Klimaatcommissie
(A. nr. 16);
de bepalingen van artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002
respecteren die stellen dat de Nationale Klimaatcommissie minstens tweemaal per
jaar samenkomt (A. nr. 18);
naleven van de bepalingen van artikel 6, § 1, 5, van het samenwerkingsakkoord van 14
november 2002 en een jaarverslag opmaken waarin gerapporteerd wordt over de
activiteiten van de Nationale Klimaatcommissie en met name over het volgen van de
jaarlijkse trajecten van elke regering voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot
en gelijk welk andere klimaatdoelstelling (A. nr. 19);
voorstellen van dit jaarverslag aan alle Parlementen die in België bevoegd zijn voor
klimaat (A. nr. 20);
uitwerken van een langetermijnvisie en opstellen van een routekaart (A. nr. 21), en
dus:
versneld een nieuw nationaal klimaatplan uitwerken aansluitend op het plan van de
periode vóór 2012. Dat klimaatplan wordt up to date gehouden, met een duidelijke
oplijsting van de ingestelde en geplande beleidsmaatregelen, alsook van de verwachte
impact ervan;
een nationaal klimaatplan uitwerken dat coherent is met de reeds bestaande plannen
van de deelstaten;
legislatuuroverschrijdend bindende doelstellingen vastleggen in samenhang met de
bindende dom van de Europese Unie en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs
tegen 2030 en vervolgens tegen 2050;
versterken van de transparantie van de werkzaamheden van de Nationale
Klimaatcommissie, waarbij documenten en verslagen van de vergaderingen online
beschikbaar gesteld worden (A. nr. 22).

➢ Over een interparlementair overlegorgaan:
- een interparlementair overlegorgaan oprichten dat minstens tweemaal per jaar
samenkomt om het klimaatbeleid op te volgen en te dialogeren over de al dan niet
geboekte vooruitgang (A. nr. 23);
- het jaarverslag van de Nationale Klimaatcommissie jaarlijks voorleggen aan dit
interparlementair overlegorgaan (A. nr. 24);
- minstens een keer per jaar en telkens wanneer een belangrijke Europese verandering
inzake klimaatbeleid dat vereist, in dit interparlementair overlegorgaan de voorzitter
van het Overlegcomité en de desbetreffende ministers te horen over het aansturen
van de Nationale Klimaatcommissie (A. nr. 25);
- het ontwerp van het geïntegreerde nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 zo
snel mogelijk aan dit interparlementair overlegorgaan voor te leggen zodat er
voldoende tijd is om dit afdoende te bespreken met de betrokken parlementsleden (A.
nr. 26).
304. Bemerk dat dit informatierapport van de Senaat opgesteld werd zonder rekening te houden
met de toekomstige Verordening (EU) nr. 2018/1999 van 11 december 2018 inzake de
governance van de energie-unie en van de klimaatactie.
Nu verhoogt deze Verordening, vanwege zijn vereisten inzake klimaatgovernance, de drempel
van de noodzakelijke samenwerking en interne samenhang in de context van klimaatactie voor
Lidstaten met een federale structuur562. Het ontwerp van Verordening was echter al sinds 2016
in de maak en de Lidstaten, waaronder België, konden dit niet negeren.
562

Supra, nr. 270-276.
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De vele aanbevelingen die de Senaat in zijn verslag heeft gedaan, vonden dan ook plaats in een
context van klimaatgovernance die minder veeleisend was dan nu het geval is. De toestand
was al kritiek in 2017 en dit al sinds 2011. Sinds de inwerkingtreding van Verordening
2018/1999 is dat nog meer het geval. Deze vaststelling bewijst eens te meer de alarmerende
toestand van het Belgische klimaatbeleid.
1.5

In 2019

305. Begin februari 2019 werd een voorstel voor een bijzondere "Klimaatwet", waarvoor de
bijzondere meerderheid van artikel 4, derde lid, van de Grondwet is vereist, ter bespreking aan
het Parlement voorgelegd563. Dit voorstel van bijzondere wet werd in enkele weken tijd
opgesteld door academici met expertise in klimaat- en grondwettelijk recht van verschillende
Belgische universiteiten564.
Het voorstel had tot doel de hierboven vermelde kritieke lacunes in de Belgische
klimaatgovernance aan te pakken. De goedkeuring ervan zou het mogelijk hebben gemaakt
alle kritiek die sinds 2011 bekend is, te verhelpen. Het zou het ook mogelijk hebben gemaakt
om doeltreffend en efficiënt te reageren op de vereisten van bovengenoemde Verordening
(EU) nr. 2018/1999 van 11 december 2018, die op 24 december 2018 in werking is getreden.
De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft een advies in verenigde kamers
uitgebracht in recordtempo, in het bijzonder omdat de legislatuur ten einde liep565. In dit
advies keurde de Raad van State het gebruik van een bijzondere wet goed voor een coherente
uitoefening van de klimaatbevoegdheden van de Federale Staat en van de deelstaten. Hij was
echter van mening dat de invoering van emissiereductiedoelstellingen tegen 2030 en tegen
2038 en de invoeging van beginselen van goede klimaatgovernance, zoals het
mutualiteitsbeginsel566, betrekking hebben op de uitoefening van bevoegdheden als zodanig,
waarvoor een bijzondere wet niet kon dienen. Vandaar een initiatief tot wijziging van artikel
7bis van de Grondwet567, een van de in het advies voorgestelde oplossingen.
De wijziging van artikel 7bis van de Grondwet, die de goedkeuring van het voorstel van
bijzondere wet in zijn geheel mogelijk zou hebben gemaakt, werd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering van 28 maart 2019 verworpen, bij gebrek aan
de gekwalificeerde meerderheid die vereist is voor de goedkeuring ervan568.

563

Voorstel van bijzondere wet over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de
Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene
langetermijndoelstellingen, Parl. Doc., Kamer, 2018-2019, nr. 54-3517/001. Zie ook het Voorstel van
bijzondere wet over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de
Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen,
Parl. Doc., Kamer, 2018-2019, nr. 54-3520/001, Stuk F.5 dat hetzelfde voorstel overneemt met andere
doelstellingen inzake vermindering van de broeikasgasemissies.
564
D. VAN REYBROUCK, “Laatste kans voor de Klimaatwet”, De Standaard, 20 maart 2019, p. 34, Stuk K.5.
565
Voorstel voor een bijzonder wetsvoorstel van 6 februari 2019 tot coördinatie van het beleid van de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake klimaatverandering en tot vaststelling van algemene
doelstellingen op lange termijn Advies van de Raad van State nr. 65.404/AV van 4 maart 2019, Parl.Doc.,
Kamer, 2018-2019, nr. 54-3517/004, Stuk F.5.
566
Zie supra, nr. 303, aanbevelingen voor het algemene klimaatbeleid.
567
Voorstel van 13 maart 2019 tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde de klimaatdoelstellingen
en –beginselen te verankeren, Parl. Doc., Kamer, 2018-2019, 54-3642-001, Stuk F.6.
568https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cf
m?lang=F&legislat=54&dossierID=3642
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306. De snelheid waarmee het voorstel van Klimaatwet tussen begin februari en begin april 2019 de
wetgevende procedure heeft doorlopen, maakt overduidelijk hoe weinig inspanningen de
Belgische Staat en de deelstaten op dit vlak sinds 2011 geleverd hebben, ondanks het feit dat
de problemen en de pistes naar oplossingen bekend waren en dat over dit onderwerp een
ruime politieke en sociaal-economische consensus bestond.
1.6

Vandaag

307. Op vandaag is het dus minstens meer dan 8 jaar dat de ernstige tekortkomingen van het
Belgische klimaatbeleid voor de Federale Staat en de Gewesten zonder meer bekend zijn.
De Verordening (EU) nr. 2018/1999, die in 2016 al was aangekondigd569, is op 24 december
2018 in werking getreden en heeft via het geïntegreerde model van klimaatgovernance de
eisen inzake coherentie en samenwerking waaraan de klimaatgovernance in het land moet
voldoen, naar een heel ander niveau getild. Dit stelt de inertie van de Federale Staat en de
Gewesten op dit gebied nog meer aan de kaak.
Ondanks deze tekortkomingen en de nieuwe Europese verplichtingen die sinds 2016 werden
aangekondigd, zijn zowel de Federale Staat als de Gewesten er niet in geslaagd de
klimaatgovernance te hervormen en doeltreffender en efficiënter te maken en zo tegemoet te
komen aan de behoeften van de klimaatuitdaging die al tientallen jaren bekend is570 en aan de
supranationale verbintenissen van het land op dit vlak571.
De toestand is sinds 2011 geenszins verbeterd. Meer nog, momenteel is er geen enkele
verbetering van de toestand die op de korte termijn resultaat kan opleveren.
308. Niets van hetgeen voorafgaat wordt door de verweersters betwist. De concluante neemt
nota van het feit dat zij bijgevolg de realiteit van de uiteengezette disfuncties erkennen.
§2.

Facultatieve samenwerkingsakkoorden niet werkzaam

309. Een samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 vormt de grondslag voor de huidige intraBelgische klimaatgovernance. Hierboven hebben wij gezien dat politieke en sociaaleconomische actoren bij herhaling de piste van een wijziging van dit samenwerkingsakkoord of
van nieuwe samenwerkingsakkoorden naar voor geschoven hebben om de klimaatgovernance
in het land uit te bouwen. Hieronder onderzoeken wij de efficiëntie van het instrument inzake
klimaat.
Artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980
staat de Belgische lokale overheden toe samenwerkingsakkoorden te sluiten op klimaatgebied.
Een vaststelling dringt zich op: deze facultatieve samenwerkingsakkoorden werken niet. Er zijn
talloze knelpunten. Wij vermelden er drie van:
- het ambitieniveau van dergelijke akkoorden is laag; de inhoud van deze akkoorden
moet unaniem worden goedgekeurd, waarbij aan elk van de partijen de facto een
vetorecht wordt toegekend tijdens het uitwerkingsproces, wat leidt tot resultaten van
de kleinste gemene deler;
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Supra, nr. 268-269.
Supra, nr. 197-198.
571 Supra, nr. 200.
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-

-

er is een verwatering van de politieke verantwoordelijkheden, omdat geen enkele
collectiviteit als dusdanig de last van de huidige klimaatbevoegdheid draagt en geen
enkel orgaan daadwerkelijk de rol van beslissende scheidsrechter speelt572;
vanwege de vereiste eenparigheid van stemmen voor de goedkeuring ervan en de
uiteindelijke goedkeuring door elk van de betrokken parlementen aan het eind van het
proces, is het goedkeuringsproces tijdrovend.

Deze elementen dragen bij tot de slechte werking van de Belgische klimaatgovernance. Bij
gebrek aan geïntegreerd klimaatbeleid heeft België dus te maken met "een reeks van naast
elkaar geplaatste maatregelen die door verschillende machtsniveaus en door verschillende
departementen zijn genomen"573.
310. Louter als illustratie van de ondoeltreffendheid van de samenwerkingsakkoorden, geven wij
hieronder een gedetailleerd overzicht van het samenwerkingsakkoord voor de verdeling van
de klimaatinspanningen tussen de Belgische collectiviteiten tijdens de tweede
verbintenisperiode (2013-2020) van het Protocol van Kyoto.
311. Op 11 december 1997 werd het Protocol van Kyoto door meer dan 190 staten van de
internationale gemeenschap ondertekend574. Het protocol legt twee "verbintenisperiodes"
vast, dit zijn periodes waarin de bij het protocol en de wijzigingen ervan overeengekomen
verminderingen door de Staten die partij zijn bij het protocol, moeten worden nageleefd. De
tweede verbintenisperiode bestrijkt de jaren 2013-2020. De drempels voor de vermindering
van de broeikasgasemissies worden bepaald door het Doha-amendement van 2012. Zoals wij
eerder hebben gezien, is dit amendement nog niet in werking getreden575. Los daarvan heeft
een Europese beschikking uit 2009 (Beschikking nr. 406/2009/EG576, de Europese
verplichtingen in het kader van Doha overgenomen en dus de Lidstaten de verplichting
opgelegd om hun broeikasgasemissies in te dijken. Vandaar de noodzaak van een intraBelgische spreiding van de klimaatinspanning voor de periode 2013-2020, deze "tweede
verbintenisperiode".
312. Op 1 januari 2013 vangt de tweede verbintenisperiode 2013-2020 aan.
313. Op 4 december 2015, bijna 3 jaar na het begin van de tweede verbintenisperiode en meer dan
5 jaar na de Europese beslissing tot tenuitvoerlegging, bereiken de Federale Staat en de
Gewesten een politiek akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen (burden
sharing).
Wij wijzen erop dat dit politieke akkoord tot stand is gekomen na sterke druk middenin de
COP-21 in Parijs, nadat de internationale gemeenschap de belachelijke situatie in België had
aangekaart. Dit bewijst eens te meer de totale immobiliteit van de Federale Staat en de
Gewesten op het vlak van de klimaatproblematiek577.
572
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M. EL BERHOUMI & C. NENNEN, op. cit., p. 61, stuk I.9.
FRDO, Advies over het document “ontwerp van nationaal klimaatplan 2009-2012 van België – Overzicht van
de maatregelen en stand van zaken op 31 december 2008”, Brussel, 5 februari 2009, beschikbaar op
www.frdo-cfdd.be.
Supra, nr. 198.
Ibid.
Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen
van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap
op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen. Zie supra, nr. x. Stuk G.6.
De website www.klimaat.be (die zich bestempelt als “de Belgische federale site voor een betrouwbare
informatie over klimaatverandering” en die beheerd wordt door de Federale Dienst Klimaatverandering,
onderdeel van de FOD Volksgezondheid, Voedselketen en Leefmilieu) erkent het volgende:
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314. In juli 2016 heeft de FRDO, zoals hierboven reeds onderstreept578, een advies uitgebracht
waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak over de onduidelijke interpretaties en de talrijke open
opties die na het politieke akkoord over de verdeling van de klimaatinspanning bestonden. De
FRDO dringt er bij de Federale Staat en de Gewesten op aan om "de onderhandelingen te
intensiveren om deze opties te bepalen en deze punten van het samenwerkingsakkoord zo snel
mogelijk te verduidelijken, aangezien de termijnen die in het politiek akkoord over de
lastenverdeling (februari 2016, d.w.z. 2 maanden na de ondertekening van het akkoord)
werden aangekondigd, ruimschoots zijn verstreken”579.
315. Uiteindelijk wordt op 12 februari 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de
Federale Staat en de Gewesten die de verdeling van de klimaatinspanningen voor de periode
2013-2020 juridisch vertaalt580.
Op 22 juli 2018 kreeg het de goedkeuring van alle betrokken parlementen: het is dezelfde dag
in werking getreden.
Dit samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de klimaatinspanningen is dus
gesloten:
- meer dan negen jaar na de Beschikking nr. 406/2009/EG;
- meer dan 5 jaar na het begin van de verbintenisperiode 2012-2020 en minder dan 2
jaar vóór het einde van die verbintenisperiode;
- en meer dan twee jaar na het politieke akkoord over de lastenverdeling of burden
sharing.
316. Deze vertragingen zijn duidelijk zeer onredelijk en het rechtstreekse gevolg van de nalatigheid
van de Federale Staat en de Gewesten.
Bemerk dat de inertie om samenwerkingsakkoorden te sluiten, die essentieel zijn voor de
klimaatgovernance, boven op de disfuncties van de Belgische klimaatgovernance komt zoals
vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 2002.
§3.

Klimaatgovernance – besluit

317. De Federale Staat en de Gewesten hebben zich schuldig gemaakt aan falen bij de organisatie
van een goede klimaatgovernance.
318. In het bijzonder werd het volgende vastgesteld:
- enerzijds hebben de Federale Staat en de Gewesten geen enkele actie ondernomen,
ondanks het feit dat zij zich er reeds lang van bewust zijn dat de organisatie van de
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"Op 4 december 2015 - tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) en na 6 jaar onderhandelingen - werd een
politiek akkoord bereikt tussen de 4 ministers bevoegd voor klimaat over de verdeling van de Belgische
klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Dit akkoord was dringend nodig om ons land
toe te laten haar engagementen in verband met het Europees klimaat-energiepakket na te komen."
(Zie https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/nationaal-beleid/lastenverdeling/,
geraadpleegd op 25 mei 2019).
Supra, nr. 302.
FRDO, Advies over de klimaatgovernance, Brussel, 2016, Stuk F.18.
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de
periode 2013-2020, B.S., 12 juli 2018, p. 55650 en v., Stuk F.4.
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klimaatgovernance zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002,
niet functioneert;
anderzijds hebben de Federale Staat en de Gewesten nagelaten om binnen redelijke
termijnen samenwerkingsakkoorden te sluiten.

-

Gevolg is dat de Federale Staat en de Gewesten een onduldbare situatie, die al lang bekend is,
laten voortbestaan zonder dat er iets aan wordt gedaan. Een en ander is nog problematischer
geworden sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2018/1999 van 11 december
2018.
Op dit moment is de enige echte beperking op de uitoefening van de Belgische
"klimaatbevoegdheid" te vinden buiten het Belgische rechtsbestel. De Federale Staat, de
Gewesten en de Gemeenschappen hebben zich immers onherroepelijk verbonden aan de
internationale en Europese verplichtingen. België gaat enkel vooruit "vanwege in het nauw
gedreven, omdat het daartoe verplicht en gedwongen wordt"581.– (Vrije vertaling)

SECTIE 4. Internationale en Europese verplichtingen van België inzake
reductie van de broeikasgasemissies: resultaten
319. In het internationale recht bepaalt artikel 27 van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht van 1969: "een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn
nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen (....)”582.
Vanuit Europeesrechtelijk oogpunt geldt hetzelfde: België is gehouden aan een
resultaatsverbintenis om zijn verplichtingen583 uit hoofde van artikel 288 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, na te komen.
In het bijzonder kan België zich niet onttrekken aan zijn Europese verplichtingen door zijn
federale organisatie in te roepen bij toepassing van de beginselen van doeltreffendheid en
voorrang van het Unierecht, loyale samenwerking en gelijkheid tussen Staten, overeenkomstig
de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie [vrij vertaald]584:
“Zo is het vaste rechtspraak dat het elke lidstaat vrijstaat, de bevoegdheden op
nationaal vlak te verdelen en niet rechtstreeks toepasselijke gemeenschapshandelingen
via maatregelen van regionale of plaatselijke overheden te doen uitvoeren, voor zover
die bevoegdheidsverdeling een juiste uitvoering van de gemeenschapshandelingen
mogelijk maakt” (eigen benadrukking).
320. In de praktijk heeft België geprobeerd zijn verplichtingen in het kader van het UNFCCC na te
komen door middel van de Europese klimaatactie, wat een bijzonder belang verleent aan de
prestaties van het land in het Europese kader. Zoals in het vorige hoofdstuk al werd
vastgesteld, bengelt België achteraan het Europese peloton. Wij nemen deze gegevens
opnieuw onder de loep door te kijken naar de mededelingen van de Europese en nationale
autoriteiten hierover. Wij hebben ervoor gekozen de bewijsvoering te richten op bindende
doelstellingen inzake reductie van de broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren585,
581
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X., “En Belgique, la régionalisation du climat était une erreur”, L’Écho, 27 januari 2016, p. 9, Stuk 0.
Supra, nr. 250.
FRDO, Bovengenoemd advies, 2014, p. 2, Stuk 0.
C.J.U.E., Horvath-arrest (Grote kamer), C-428/07, 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:458, §50, Stuk 0.
Verder en in de Technische bijlage komen wij terug op de mogelijkheden inzake nationale impact op de ETSsectoren.
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doelstellingen tegen 2020 zoals vermeld in Beschikking nr. 406/2009/EG en tegen 2030 zoals
vermeld in Verordening (EU) nr. 2018/842586. De reductie van de broeikasgasemissies staat in
het wereldwijde klimaatbeleid centraal. Deze specifieke verplichting heeft dus een uiterst
belangrijke waarde voor de ernst van de inspanningen van de verweersters. Zij interesseert
ons in het licht van het gedrag – al dan niet – als goede huisvader in hoofde van de
verweersters.

§1.

Evaluatie van de vooruitgang die de Federale Staat en de Gewesten geboekt hebben met het
oog op het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2020.

321. Om de vooruitgang van België op het gebied van klimaatverandering in de afgelopen jaren te
meten, liggen verschillende gezaghebbende rapporten en analyses voor.
Op Europees vlak:
- de mededelingen 2011-2019 van de Europese Commissie over het Europees semester:
beoordeling van de vorderingen inzake structurele hervormingen, de preventie en
correctie van macro-economische onevenwichten, en de resultaten van de diepgaande
evaluaties krachtens Verordening (EU) nr. 1176/2011;
- het verslag van de Europese Commissie van 26 oktober 2018 over de EU en het
Klimaatakkoord van Parijs: voortgangsrapportage uitgevoerd op de COP van Katowice
overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 525/2013;
- de verschillende relevante Eurostat-verslagen;
- het rapport van het Europees Milieuagentschap van 31 oktober 2019.
Op Belgisch vlak:
- de publicaties van het Federaal Planbureau (2015, 2016 en 2017);
- de emissieprojecties versus de gerealiseerde klimaatdoelstellingen door de federale
administratie.
1.1

Inzake de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020

322. De Europees Bureau voor statistiek – EUROSTAT – bundelt in alle onafhankelijkheid de officiële
gegevens van alle Lidstaten over de realisatie van hun doelstellingen inzake reductie van de
broeikasgasemissies.
Op de dag van de neerlegging van deze conclusies zijn de Belgische gegevens over dit
onderwerp tot 2017 vrij ter inzage op de Eurostat-website.
De concluanten herinneren eraan dat België tegen 2020 een BKG-vermindering met 15% moet
halen tegenover 2005, dit krachtens de Beschikking nr. 406/2009 (in het Engels, de “Effort
Sharing Decision” of ‘ESD’)587.
Uitgedrukt in miljoen ton CO2-equivalent tegenover de reductiedoelstelling, laat de tabel die
uit de Eurostat-statistieken gehaald werd en rekening houdt met Beschikking nr. 588 het
volgende zien589:
586
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588

Supra, nr. 267-269.
Supra, nr. 267.
Bemerk dat de bewering van het Waalse Gewest in nr. 21 van zijn hoofdconclusies contrafeitelijk is aangezien
de hierna overgenomen Eurostat-tabellen uitdrukkelijk verwijzen naar genoemde Beschikking nr. 406/2009 en
dus naar de niet-ETS emissiereducties.
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Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_35&language=fr
(Bekeken op 25 mei 2019).
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Als men de gegevens van deze tabel omzet in percentage reductie ten opzichte van de reductiedoelstelling,
toont de tabel uit de Eurostat-statistieken :

323. Deze tabellen leveren volgende informatie op:

1.2

-

in 2017, drie jaar vóór de gestelde termijn van 2020, staat België, dat op 90,2% bleef
steken, nog ver af van zijn emissiedoelstelling van 85% op 31 december 2020.

-

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

-

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

Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020: geschiedenis van de adviezen en
voortgangsverslagen van België – sinds geruime tijd bekende toestand

324. Het feit dat België er niet in slaagt zijn doelstellingen inzake vermindering van de
broeikasgasemissies te halen, is een toestand waarvan het land al veel te lang weet heeft.
Sinds intussen enkele jaren stapelen de rapporten zich op waaruit blijkt dat België niet in staat
zal zijn om zijn doelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie tegen 2020 te halen.
Op deze mislukking wordt jaar na jaar consequent en objectief gewezen door gezaghebbende
rapporten en analyses.
-

In 2011 merkt de Europese Commissie al op:
"Ondanks de invloed van de economische crisis gaat de recente trend inzake uitstoot van
broeikasgassen niet in de richting van de nationale Europa 2020-doelstelling (15%
reductie ten opzichte van 2005)”590.

-

In 2012 merkt de Europese Commissie op:
“Hoewel de emissies tegen 2010 (in vergelijking met 2005) met 1% waren gedaald, zullen
zij volgens de laatste Belgische projecties tegen 2020 naar verwachting (in vergelijking
met 2005) met 0,3% stijgen, waardoor het doel met 15,3% wordt voorbijgeschoten”591.

-

In 2013 blijft de Europese Commissie aandringen:
“Het lijkt erop dat België zijn 2020-doelstelling voor het verminderen van
broeikasgasemissies niet zal halen. Volgens projecties verwacht België dat het zijn 2020emissiereductiedoelstelling met 11 procentpunten zal missen. Voor het moment bestaat
er geen enkele vorm van coördinatie of inspanningenverdeling tussen de diverse
betrokken overheden”592.
“Uit projecties voor de emissie van broeikasgassen in 2020 blijkt dat België zijn
reductiedoelstelling van 15 % met 11 procentpunten zal missen. Ook blijft onduidelijk hoe
de afzonderlijke initiatieven die door de diverse overheden worden genomen, moeten
garanderen dat de collectieve doelstelling wordt gehaald”593.
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Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2011, 7 juni 2011, p. 19, Stuk G.11.
Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2012, 30 mei 2012, p. 8, Stuk G.14.
Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2013, 29 mei 2013, p. 5, Stuk G.15
Ibid., p. 33.
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-

In 2014 schrijft de Europese Commissie:
“Zonder extra maatregelen of aanvullende flexibele mechanismen zal België zijn Europa
2020-doelstelling voor het terugdringen van broeikasgasemissies niet halen in sectoren
die niet onder het EU-emissiehandelssysteem vallen.. De knelpunten in de
transportsector zijn niet afdoend aangepakt. Een duidelijke verdeling van de
inspanningen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies tussen de
verschillende bestuursniveaus ontbreekt nog altijd.”594.

-

In 2015 merkt de Europese Commissie op:
"In het kader van de Europa 2020-strategie heeft België zich ertoe verbonden om zijn
broeikasgasemissies van sectoren buiten het EU-emissiehandelssysteem (ETS) tegen
2020 met 15% te verminderen in vergelijking met de niveaus van 2005 (....). Zonder
bijkomende maatregelen of flexibiliteitsmechanismen zou België volgens zijn eigen
projecties zijn doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 11 pp te verminderen,
niet halen. De nog te leveren inspanningen behoren derhalve tot de hoogste in alle
lidstaten"595.

-

In 2016 benadrukt de Europese Commissie:
“Als België zijn beleid niet verandert en geen flexibele mechanismen gebruikt, zal het
naar verwachting zijn doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies met 6
procentpunten in 2020 (in vergelijking met 2005) missen”596.

-

In 2017 schrijft de Europese Commissie:
“De verwachting is dat België zijn reductiedoelstelling voor broeikasgasemissies voor
2020 ten opzichte van 2005 met 5 procentpunten zal missen (…). Het is essentieel de
interne klimaatovereenkomst voor 2020 uit te voeren, de bestaande beleidsmaatregelen
in het licht van die overeenkomst te actualiseren en een beleidsvisie op lange termijn te
ontwikkelen”597.

-

Nog in 2017 dringt het Federaal Planbureau aan:
“In de hierboven beschouwde verkennende (projectie)scenario’s, worden de
kwantitatieve doelstellingen uit de SDG’s en de LTV DO over energie en BKG-uitstoot niet
bereikt, noch in 2030 noch in 2050, behalve de doelstelling voor de vermindering van de
energieafhankelijkheid in het scenario EU2030+. De huidige beleidsmaatregelen, inclusief
de geplande beleidsmaatregelen om de Europese doelstellingen tegen 2030 te bereiken
(scenario’s EU2030 en EU2030+) gaan in de goede richting, maar volstaan niet om de
SDG’s en de doelstellingen van de LTV DO te bereiken”598.

-
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In 2018 gaat de Europese Commissie een stap verder:

Mededeling van de Europese Commissie, Rapport 2014 voor België, 5 maart 2014, p. 5, Stuk G.16.
Mededeling van de Europese Commissie, Rapport 2015 voor België, 18 maart 2015, p. 87, Stuk G.20.
Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2016, 26 februari 2016, p. 69, Stuk G.21.
Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2017, 1 maart 2017, p. 63, Stuk G.22.
Federaal rapport van december 2017 van het Federaal Planbureau, “De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren», terug te vinden op www.plan.be, Stuk G.20.
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“Volgens de nationale projecties voor 2017 op basis van de bestaande maatregelen zou
de doelstelling voor 2020, namelijk een vermindering van uitstoot van broeikasgassen
met 15 % ten opzichte van de niveaus van 2005, niet worden gehaald”599.
“Ook België (…) verwacht de doelstellingen voor 2020 en 2030 met de bestaande
maatregelen niet te zullen halen”600.
-

Hetzelfde jaar voegt Eurostat daaraan toe [vrij vertaald]:
“Uit voorlopige cijfers blijkt dat Malta, België, Finland en Ierland hun niet-ETSdoelstellingen wellicht niet zullen halen”601.

-

In 2019 luidt de Europese Commissie expliciet de noodklok:
“Zonder aanvullende maatregelen wordt verwacht dat België zijn streefcijfers voor 2020
en 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies niet zal halen. De uitstoot in de
sectoren die in 2020 niet onder het emissiehandelssysteem (ETS) vallen, zal zich naar
verwachting slechts 12 % beneden het niveau van 2005 bevinden ten opzichte van een
reductiestreefcijfer van 15 %. Verwacht wordt dat de kloof met de streefcijfers tegen
2030 verder zal toenemen en dat de uitstoot slechts met 14 % zou verminderd zijn ten
opzichte van het niveau van 2005, tegenover een reductiestreefcijfer van 35 %”602.

§2.

De internationale en Europese verplichtingen van België inzake reductie van de
broeikasgasemissies tegen 2030
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Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2018, 7 maart 2018, p. 60, Stuk G.24.
Verslag 2018 van de Europese Commissie, “De EU en de Overeenkomst van Parijs: balans van de vooruitgang,
COP», 26 oktober 2018, COM(2018) 716 final, p. 13, Stuk G.25.
Eurostat, Smarter, greener, more inclusive ? Indicators to support the Europe 2020 Strategy, Luxemburg,
European Union, 2018, p. 70 en 72, Stuk G.26.
Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2019, 27 februari 2019, p. 67, Stuk G.27.

179

325. Op 14 mei 2018 werd Verordening (EU) nr. 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse
broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te
dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van
Parijs te voldoen, goedgekeurd. Voor België heeft Verordening 2018/842 een bindende
doelstelling vastgelegd, met name een vermindering van de broeikasgasemissies met 35%
tegen 2030603.
326. Op 31 december 2018 heeft België zijn Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030
(GNEKP) ingediend bij de Europese Commissie, bij toepassing van artikel 3 van Verordening
(EU) nr. 2018/1999 van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van
de klimaatactie604.
2.1

Evaluatie van de vooruitgang die de Federale Staat en de Gewesten geboekt hebben met het
oog op het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030.

327. Uit een reeks rapporten en analyses blijkt duidelijk dat het Belgische traject tot vermindering
van de BKG-emissies tegen 2030 de doelstelling van 35% niet zal halen.
Deze onduldbare toestand is echter al lang bekend bij de Federale Staat en de Gewesten, zoals
wij verder zullen zien.
2.1.1. De Belgische klimaatdoelstellingen voor 2030 en daarna: historiek van de adviezen en
verslagen voor de vordering van België
328. Vóór de indiening van het Nationaal Geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2021-2030 werd de
kans dat België er niet in zou slagen om de doelstellingen voor 2030 te halen, al ruimschoots
benadrukt:
-

In 2017 door het Federaal Planbureau:
“In de hierboven beschouwde verkennende (projectie)scenario’s, worden de
kwantitatieve doelstellingen uit de SDG’s en de LTV DO over energie en BKG-uitstoot niet
bereikt, noch in 2030 noch in 2050, behalve de doelstelling voor de vermindering van de
energieafhankelijkheid in het scenario EU2030+”605.

- In 2018 door de Europese Commissie:
“Ook België (…) verwacht de doelstellingen voor 2020 en 2030 met de bestaande
maatregelen niet te zullen halen.”606.
-

In 2019 door de Europese Commissie:
“Zonder aanvullende maatregelen wordt verwacht dat België zijn streefcijfers voor 2020
en 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies niet zal halen. Verwacht wordt

603
604
605

606

Supra, nr. 269.
Supra, nr. 279.
Federaal rapport van december 2017 van het Federaal Planbureau, “De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren», terug te vinden op www.plan.be (geraadpleegd op 23 april 2019),
Stuk F.20.
Verslag 2018 van de Europese Commissie, “De EU en de Overeenkomst van Parijs: balans van de vooruitgang,
COP», 26 oktober 2018, COM(2018) 716 final, p. 13, Stuk G.25.
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dat de kloof met de streefcijfers tegen 2030 verder zal toenemen en dat de uitstoot
slechts met 14 % zou verminderd zijn ten opzichte van het niveau van 2005, tegenover
een reductiestreefcijfer van 35 % .”607.
329. Na de indiening van het Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 zijn de
analyses het er ook over eens dat België zeer waarschijnlijk zijn klimaatdoelstellingen voor
2030 en daarna niet zal halen.
-

Op 4 februari 2019 werd in een artikel in Le Soir melding gemaakt van de eerste informele
opmerkingen van de Commissie over het Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan
(GNEKP)608. Deze opmerkingen zijn verregaand negatief en doen vermoeden dat de
Europese Commissie het plan zal verwerpen.

-

Op 5 maart 2019 verscheen in een artikel in L'Écho het volgende [vrij vertaald]:
"België heeft nochtans zijn NEKP, het Nationaal Energie- en Klimaatplan... Dit zou de
uitstoot tot 2030 met 0,9 miljoen ton per jaar moeten verminderen. Maar om tegen 2050
werkelijk tot een koolstofarme economie te komen, zouden wij de totale uitstoot van
broeikasgassen vanaf 2030 met 3,7 tot 5,1 miljoen ton per jaar moeten verminderen.
En de econoom van het IDO (Institut pour un Développement Durable), Philippe Defeyt,
verhult zijn scepsis over de concrete maatregelen van het NEKP niet. ""Alles wijst erop
dat, ondanks de proactieve maatregelen die opgenomen zijn in het ontwerp van
Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030, de daling van de omvang
van de broeikasgasemissies tegen 2030 minder groot zal zijn."”609.

-

607
608

609
610

Op 14 mei 2019 publiceert het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid onder het
voorzitterschap van Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele zijn beoordeling van het
Belgische traject voor de reductie van de BKG-uitstoot in het scenario zoals uitgewerkt
door Geïntegreerd Nationaal Energie- Klimaatplan (GNEKP)610.

Mededeling van de Europese Commissie, Landverslag België 2019, 27 februari 2019, p. 67, Stuk G.27.
X, “Climat: la Belgique risque d’être recalée en deuxième sess’ par l’Europe”, Le Soir, 4 februari 2019, Stuk K.6.
[vrij vertaald] "De Commissie heeft een eerste twijfel over de juridische status van het plan. Dit is, zoals wij
weten, de samenvoeging van drie gewestelijke plannen en een "federale bijdrage". Dit alles zit onder de koepel van
een tekst die het "nationaal plan" wordt genoemd. De Commissie (....) is van mening dat dit niet strookt met het
verzoek aan elk Europees land om een geïntegreerd en samenhangend plan in te dienen. Het nationale plan is
slechts een "samenvatting" die "geen juridische waarde als zodanig" heeft, aldus de deskundigen.” (....) De
Commissie stelt ook vast dat de doelstellingen, het beleid en de scenario's "enige inconsistenties" bevatten en
vraagt om precies aan te geven welke maatregelen zullen worden genomen. Zullen de voorgestelde
beleidslijnen en maatregelen ervoor zorgen dat de doelstellingen gehaald worden? Het is niet duidelijk, zegt
Europa. De deskundigen zijn ook van mening dat bepaalde elementen nader onderzoek verdienen: dit is het
geval bij de effectbeoordeling, de investeringen die uitgevoerd zullen worden en het verband met het
investeringspact, het potentieel van warmtekrachtkoppeling, enz. De Commissie merkt op dat de streefcijfers
voor biobrandstoffen (14% in 2030) "zeer hoog" zijn en vraagt zich af of zij realistisch zijn gezien de huidige
marktstructuur".
X, “La Belgique ratera ses objectifs climatiques”, L’Écho, 5 maart 2019, Stuk K.7.
Het panel voor klimaat en duurzaamheid, ‘Om klimaatverandering en de ecosysteemcrisis echt aan te pakken
is systeemverandering noodzakelijk en urgent’, 14 mei 2019, Stuk C.11; zie Deel Injuncties, hoofdstuk 2 in fine;
www.klimaatpanel.België/nl
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Figuur 36: Belgische emissies volgens het NKEP-scenario en volgens een indicatief 1,5°Cscenario
Daaruit blijkt hoe verregaand het GNEKP tekortschiet tegenover de te halen doelstelling.
-

Op 18 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie haar beoordeling van het Belgische
NEKP611, samen met haar aanbevelingen612 en een factsheet613.
De Commissie wijst erop dat de aanbevelingen die uit haar evaluatie voortvloeien
"complementair zijn met de meest recente landspecifieke aanbevelingen die zijn gedaan in
het kader van het Europees semester . De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat in hun
geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen rekening wordt gehouden met de
meest recente landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.614
Van meet af aan stelt zij dat “(…) het definitieve nationale energie- en klimaatplan alle in
de verordening vereiste elementen moet bevatten, met inbegrip van alle informatie die
nodig is voor de beoordeling van de voorgestelde ambitieniveaus en de toereikendheid
van het plan om deze te bereiken, met name door middel van een uitgebreid overzicht van
beleidslijnen en maatregelen en een bijbehorende effectbeoordeling. Er zijn aanzienlijke
inspanningen en politieke bereidheid nodig om tot een beter geïntegreerd nationaal
energie- en klimaatplan te komen”615 (eigen benadrukking).

611

612

613

614

615

Europese Commissie, “Assessment of the draft National Energy and Climate Plan of Belgium”, 18 juni 2019,
Stuk G.34.
Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 18.6.2019 over het ontwerp van geïntegreerd
nationaal energie- en klimaatplan van België voor de periode 2021-2030, Stuk G.34.
Belgium factsheet – summary of the Commission assessment of the draft National Energy and Climate Plan
2021-2030, beschikbaar op
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/necp_factsheet_be_final.pdf
(geraadpleegd op 19 juni 2019).
Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 18.6.2019 over het ontwerp van geïntegreerd
nationaal energie- en klimaatplan van België voor de periode 2021-2030, p. 3, Stuk G.34
Ibid.
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330. De Commissie stelt vast dat [vrij vertaald] "de Belgische broeikasgasemissiereductiedoelstelling
voor 2030 die niet onder de EU-handelsregeling voor emissierechten valt, 35% bedraagt ten
opzichte van het niveau van 2005, zoals bepaald in de Verordening inzake de verdeling van de
inspanningen. De huidige maatregelen zouden leiden tot een vermindering met 13% en het
ontwerp van GNEKP is gericht op het bereiken van de nationale doelstelling van -35%.”616
(eigen benadrukking).
Om haar standpunt te illustreren, baseert de Commissie zich met name op de volgende
grafiek, waarin gesteld wordt dat het ontwerpplan bepaalt dat de doelstelling inzake
vermindering van de broeikasgasemissies alleen zou worden bereikt volgen het scenario van
een klimaatbeleid met aanvullende maatregelen (‘With additional measures’ of WAM) [vrij
vertaald] 617:

Figuur 37: het Belgische NKEP volgens Eurostat
Zij stelt verder vast dat [vrij vertaald] "algemeen genomen de informatie over de beleidslijnen
en de maatregelen die daadwerkelijk in het klimaatbeleidsscenario met aanvullende
maatregelen opgenomen zou worden, over hun specifieke bijdrage aan de BKGreductiedoelstelling en over hun exacte draagwijdte, status en timing, vaak ontbreekt. Dit doet
616

617

Europese Commissie, “Assessment of the draft National Energy and Climate Plan of Belgium”, 18 juni 2019, p.
3, Stuk G.34.
Ibid., p. 6 (vrij vertaald), Stuk G.34.

183

twijfels rijzen over de vraag of de indicatieve nationale en sectorale reductiedoelstellingen
zoals opgenomen in het ontwerp van GNEKP, gehaald zullen worden op basis van de
beschreven beleidslijnen en maatregelen. Het is van het grootste belang dat de beleidslijnen en
de maatregelen voldoende gedetailleerd beschreven worden om de precieze aard en het
verwachte effect ervan te begrijpen, en voor elk van de beschreven beleidslijnen en
maatregelen moet verduidelijkt worden of het gaat om louter potentiële oplossingen of wel
om maatregelen die daadwerkelijk voorgesteld en bevestigd worden.”618 (eigen
benadrukking).
331. Met betrekking tot het aandeel van België in de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen beveelt zij dan ook aan werk te maken [vrij vertaald] "van een vervollediging
van de informatie over de beleidslijnen en de maatregelen die nodig zijn om, tegen 2030, de
doelstelling tot vermindering van de broeikasgasemissies met 35% ten opzichte van 2005 te
halen voor de sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen,
met inbegrip van de bouw- en de vervoerssector, waar de meeste verminderingen moeten
worden bereikt, met daarbij nadere gegevens over de omvang en timing en de verwachte
effecten (…)”619 (eigen benadrukking).
332. Op 31 oktober 2019 publiceert het Europees Milieuagentschap de volgende grafiek620:

Uit die grafiek blijkt dat België, tenzij alle noodzakelijke aanvullende maatregelen door alle
betrokken collectiviteiten worden uitgevoerd ("‘With Additional Measures’ projecties,
618
619
620

Ibid., p. 7 (vrij vertaald), Stuk g.34.
Ibid., p. 5. (vrij vertaald)
Te raadplegen op https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/climateand-energy-country-profiles (geraadpleegd op 14 november 2019, tab “België», tab “Progress to Targets”).
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lichtgroene lijn), zijn nationale klimaatdoelstellingen niet zal halen, noch in 2020 ("Annual
emissions allowances 2013-202", lichtgrijze lijn), noch in 2030 en daarna [" Annual emissions
allowances 2021-2030 (voorlopig)", donkergrijze lijn]. Een essentieel element voor een goed
begrip van dit soort tabellen is dat de "With Additional Measures" of WAM-scenario's de
volledige uitvoering van elk van de geplande aanvullende maatregelen impliceren, een
scenario dat, door de eigen aard ervan, hoogst onwaarschijnlijk is.
333. Deze vaststelling wordt gedeeld door de Federale Klimaatadministratie, die in november 2019
op haar website de volgende grafiek publiceert621:

Wat de doelstellingen voor 2020 betreft, vertegenwoordigt de rode lijn het traject dat de
Belgische emissies van de niet-ETS-sector zouden moeten afleggen om de doelstellingen te
halen. De projecties voor de niet-ETS-sector met de bestaande maatregelen (lichtblauwe lijn
"Projecties voor de niet-ETS-sector “WEM NEKP 2019)” laten echter zien dat deze doelstelling
hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gehaald.
Voor de doelstellingen voor 2030 zal België, tenzij alle door alle betrokken Belgische
autoriteiten vereiste aanvullende maatregelen volledig worden uitgevoerd (weergegeven door
de oranje lijn "projecties voor de niet-ETS sector (WAM NEKP 2019)”, bij lange na niet voldoen
aan zijn nationale klimaatdoelstellingen.
334. Het Federaal Planbureau deelt dezelfde conclusies en benadrukt ondubbelzinnig dat "deze
doelstelling (van 2030) volgens de projecties van het Federaal Planbureau niet zal worden
gehaald. De uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen evolueert dus ongunstig"”622 (eigen
benadrukking).

In dit verband heeft het Federaal Planbureau op 13 mei 2019 de volgende tabel gepubliceerd,
die – voor zover nodig … – de bevindingen van de andere controle-instellingen bevestigt623:

621

622
623

Beschikbaar op https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/belgische-uitstoot/uitstoot-van-denon-ets-sector/ (geraadpleegd op 7 november 2019).
Beschikbaar op https://www.indicators.be/nl/i/G13_GHN/nl (geraadpleegd op 7 november 2019).
Beschikbaar op: https://www.indicators.be/nl/i/G13_GHN/nl (geraadpleegd op 7 november 2019).
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De conclusies die uit deze tabel worden getrokken, zijn met betrekking tot de Belgische
toestand glashelder. Het huidige emissietraject (oranje lijn) en de door het Federaal
Planbureau geprojecteerde emissies (donkerblauwe stippen tegen 2020, 2025 en 2030) blijven
ruim boven de Belgische klimaatdoelstelling van 2030 (lichtblauwe stippellijn in het onderste
deel van de tabel).
2.1.2. Eerste beoordeling van de door de Belgische collectiviteiten gedane toezeggingen voor de
periode na 2020
335. Als gevolg van het GNEKP, moeten de Belgische collectiviteiten aanvullende maatregelen
nemen om aan de nationale klimaatdoelstellingen te voldoen.
In dit stadium moet het volgende worden opgemerkt:
- Twee van de verweersters (met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse
Gewest) hebben gewestelijke politieke verklaringen aangenomen waarin zij zich er formeel
toe verbinden hun emissies tegen 2030 te verminderen (met minstens 40% in het BHG en
met minstens 55% in het WG) en tegen 2050 te streven naar koolstofneutraliteit624.
Deze politieke toezeggingen moeten nog worden omgezet in concrete handelingen. Zij zijn
in ieder geval een erkenning van het belang van een zeer sterke uitstootvermindering.
-

624

625

Het Vlaamse Gewest verbindt zich niet tot een gewestelijke emissiereductiedoelstelling
tegen 2030. Voor 2050 verbindt het Gewest zich tot een reductie met slechts 80
procent625, wat onvoldoende is in het licht van de ambities van het Akkoord van Parijs en
van de Europese Commissie.

Déclaration de la politique régionale wallonne 2019-2024, p. 6, p. 54, Stuk 0; Gezamenlijke algemene
beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Zittingsperiode 2019-2024, p. 4, Stuk F.22.
Vlaams Regeerakkoord 2019-2024, p. 12, p. 196, Stuk F.23.
Zie ook professor Pieter Leroy, politicoloog gespecialiseerd in milieuzaken van de Radboud Universiteit in
Nederland, in een interview naar aanleiding van zijn emeritaat: D. MINTEN, “Vlaanderen is de facto uit het
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De bevoegde minister sprak over de doelstellingen voor 2020 en erkende dat Vlaanderen
zijn doelstellingen voor 2020 niet zou halen, net zoals zij ook erkent dat de doelstellingen
voor 2030 nu al moeilijk te halen zijn626.
De houding van het Vlaamse Gewest leidt tot een zeer belangrijke terugval in de ambitie
van België om de uitstoot ten opzichte van de gestelde doelen te verminderen. Voor alle
duidelijkheid: het Vlaamse Gewest stoot meer dan de helft van de totale Belgische
emissies uit.
Wij mogen echter niet vergeten dat het eventuele succes van de Belgische
klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 (en a fortiori erna) volledig afhangt van de uitrol
van alle bijkomende klimaatmaatregelen door alle Belgische collectiviteiten.

SECTIE 5.

Tot besluit

336. In dit hoofdstuk hebben wij kunnen vaststellen dat de verweersters al vele jaren weet hebben
van de tekortkomingen van het institutioneel kader voor de klimaatgovernance zoals ingesteld
door het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 en dat zij, ondanks verschillende
oproepen vanuit de politieke wereld (2011627, 2017628) en door de sociaal-economische
partners (2014629, 2016630) om deze met spoed te verhelpen, niets hebben gedaan.
Wij hebben ook vastgesteld dat de verweersters er niet in geslaagd zijn om binnen een redelijk
tijdsbestek samenwerkingsakkoorden te sluiten die essentieel zijn voor de klimaatgovernance
van het land.
Tot besluit hebben wij de mededeling onderzocht over de realisatie door België van de
bindende Europese doelstelling om de broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren tegen 2020
met 15% te verminderen, een doelstelling die naar reikwijdte zelf zeer veelzeggend is.
Gebleken is dat België sinds 2011 met aandrang en in ondubbelzinnige bewoordingen
gevraagd werd om beter te doen. De mededeling over de voortzetting van de
klimaatgovernance door middel van een GNEKP631 gaat in dezelfde zin.
337. Dit alles voor een land dat onder meer:
- ongeveer dertig jaar van de vooruitgang van de best beschikbare klimaatwetenschap op de
hoogte is via zijn deelname aan het IPCC;
- even lang ook op de hoogte is van de ernst van het gevaar dat dreigt voor zijn inwoners;
- zich er in 1992 in het kader van het UNFCCC toe verbonden heeft om als Bijlage I-land zijn
steentje bij te dragen tot het voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming en om in
zijn inspanningen van leiderschap te getuigen;

626

627
628
629
630
631

klimaatakkoord van Parijs gestapt. Pieter Leroy weegt veertig jaar klimaatbeleid”, De Standaard 19 en 20
oktober 2019, p. 23-25.
X., “Nieuwe Klimaatminister Zuhal Demir (N-VA bekent: Vlaanderen haalt klimaatdoelen niet”, De Morgen, 9
oktober 2019, Stuk K.8.
Supra, nr. 299.
Supra, nr. 303.
Supra, nr. 300.
Supra, nr. 302.
Supra, nr. 329-334.
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-

-

sinds 2007 de drempel van de gevaarlijke klimaatopwarming, op basis van een
diplomatieke consensus waaraan het zelf heeft bijgedragen, op basis van een
wetenschappelijke consensus waaraan het ook heeft bijgedragen, kent;
sinds 2007 ook weet dat de vermindering van de BKG-uitstoot die nodig is om de drempel
van een gevaarlijke opwarming, namelijk 2°C, te halen, voor Bijlage I-landen zoals het land
zelf, 25 tot 40% bedraagt tegen 2020.
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DEEL 4. AANSPRAKEN VAN DE CONCLUANTEN
Aanspraken van de concluanten
338. In overeenstemming met artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek hebben de concluanten
deze zaak ingeleid om u te verzoeken te willen wijzen als volgt:
1°- Vast te stellen dat de verweersters, uiterlijk in 2020, het totale volume van de jaarlijkse
broeikasgasemissies vanaf het Belgische grondgebied niet met 40%, of met minstens 25%,
verminderd hebben ten opzichte van het niveau van 1990;
2° Te zeggen voor recht dat de verweersters de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schenden in die zin dat zij zich in de benaarstiging van hun klimaatbeleid niet
gedragen als goede huisvader en op die manier de belangen van verzoeksters schenden;
3° Te zeggen voor recht dat verweersters, in de benaarstiging van hun klimaatbeleid, de
grondrechten van de verzoeksters schenden, meer bepaald de artikelen 2 en 8 van het EVRM
en de artikelen 6 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind;
(4) Dientengevolge, de verweersters te bevelen de nodige maatregelen te nemen om ervoor
te zorgen dat België de totale jaarlijkse broeikasgasemissies vanaf het Belgische grondgebied
vermindert om te komen tot:
- in 2025, een vermindering met 48%, of met minstens 42%, ten opzichte
van het niveau van 1990;
- in 2030, een vermindering met 65%, of met minstens 55%, ten opzichte
van het niveau van 1990;
- in 2050, een netto nuluitstoot;
5° De zaak in voortzetting te zetten om na te gaan of de verweersters de doelstellingen die
tegen 2025 en 2030 opgelegd zijn, hebben gehaald;
Te dien einde:
- de verweersters te bevelen aan uw rechtbank en aan de verzoeksters de rapporten over
de uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot 2025 en tot 2030 voor te leggen, zoals
meegedeeld aan het secretariaat van het UNFCCC, en dit op dezelfde dag dat ze
respectievelijk in 2026 en 2031 aan dat orgaan worden meegedeeld;
- de zaak nu reeds te dagstellen drie maanden na elk van deze mededelingen, met instructie
aan de partijen om hun conclusies met betrekking tot de besluiten van het
broeikasgasemissierapport voor het betrokken jaar in te dienen
o voor de verzoeksters: 1 maand na ontvangst van het aan het UNFCCC-secretariaat
overgemaakte broeikasgasemissierapport met betrekking tot 2025 en tot 2030;
o voor de verweersters: 1 maand na ontvangst van de conclusies van verzoeksters.
- verweersters te veroordelen, in solidum of de ene bij gebrek aan de andere, tot de betaling
van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging aan de eerste verzoekster,
Klimaatzaak vzw, wegens niet-mededeling van het broeikasgasemissierapport aan uw
rechtbank en aan de verzoeksters binnen tien dagen na 15 april van het jaar waarin het
betrokken rapport wordt ingediend;
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6° De verweersters in solidum, of de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot de
betaling aan de eerste verzoekster, Klimaatzaak vzw, van een dwangsom van 1.000.000 EUR
per maand vertraging bij het behalen van de doelstelling opgelegd voor 2025 en de
doelstelling opgelegd voor 2030, en dit vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de
vervaltermijnen;
7° Er akte van te nemen dat Klimaatzaak vzw zich ertoe verbindt de vervallen dwangsommen
volledig aan te wenden in overeenstemming met haar maatschappelijk doel;

Hoe dan ook
1° Het tussen te komen vonnis bij voorraad uitvoerbaar te verklaren;
2° De gedaagde partijen te veroordelen tot onkosten en gedingkosten, inclusief de
rechtsplegingsvergoeding die wordt geraamd op het bedrag van 1.320 EUR, aangezien het gaat
om een zaak die niet in geld waardeerbaar is.

190

DEEL 5. ONTVANKELIJKHEID
Hoofdstuk 1.

Ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van Klimaatzaak vzw

Hoofdstuk 2.

Ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van de mede-eisers

Hoofdstuk 3.

Het procesbelang van de vordering in hoofde van de bomen
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HOOFDSTUK 4. Ontvankelijkheid van de vordering in hoofde
van Klimaatzaak vzw
339. In dit hoofdstuk onderzoeken wij de ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van
Klimaatzaak vzw. Wij beginnen met een samenvatting van de stellingen van de verweersters
over de kwestie ("Sectie 1. Standpunt van de verweersters"). Vervolgens leggen wij het
toepasselijke recht vast ("Afdeling 2. Ontvankelijkheid: het toepasselijke recht "). Wij gaan
verder met het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de vordering ingesteld in hoofde van
Klimaatzaak vzw ("Sectie 3. Ontvankelijkheid van de vordering van Klimaatzaak vzw"). Wij
ronden deze uiteenzetting af met een bespreking van enkele randstellingen van de
verweersters ("Sectie 4. Randdiscussies."). De ontvankelijkheid, tot slot, staat buiten kijf (Sectie
5. Tot besluit: ontvankelijkheid”).

SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

340. Eén tegenpartij betwist de ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van Klimaatzaak vzw
geenszins: de Federale Staat. Hij roept de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet in.
341. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest baseert zich op de rechtspraak van de Raad van State, die
een belang voor verenigingen zonder winstoogmerk erkent [vrij vertaald]:
"wanneer zij handelen voor het doel dat zij in hun statuten vastgelegd hebben en dat
doel niet samenvalt met de verdediging van het algemeen belang noch met het
persoonlijke belang van hun leden".
Onder verwijzing naar het maatschappelijke criterium en het geografische criterium zoals die
in de rechtspraak voorkomen, meent het Gewest dat het maatschappelijke doel van de
Klimaatzaak vzw dermate ruim is geformuleerd dat het samenvalt met het algemeen belang.
Het maatschappelijk doel van de Klimaatzaak vzw zou niet territoriaal afgebakend zijn.
Alweer terugvallend op de Raad van State beweert het Gewest dat de vzw speciaal zou zijn
opgericht voor de noden van de zaak, ongeveer zes maanden vóór de inleiding van de
vordering en dat de vordering – hierdoor – in hoofde van de vzw niet-ontvankelijk zou zijn.
342. Voor het Vlaamse Gewest staat de actie van de Klimaatzaak vzw gelijk met een actio popularis,
die aangespannen wordt ter verdediging van het algemeen belang in zijn geheel. Bovendien
zou de vzw niet het belang hebben dat door artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek
vereist wordt, aangezien de vzw op geen enkel moment een concreet voordeel inroept dat uit
haar vordering zou voortvloeien. Een dergelijk voordeel is volgens het Vlaamse Gewest
uitgesloten gelet op de beperkte emissies van het Gewest in de Europese en wereldwijde
context. Volgens het Vlaamse Gewest zou de vzw eerder op Europees of wereldwijd vlak
moeten ageren.
343. Het Waalse Gewest beweert dat het maatschappelijk doel van de vzw te ruim is, aangezien de
vzw stelt voor de huidige en toekomstige generaties te handelen tegen een wereldwijde
schade die door de mens wordt veroorzaakt, niet enkel in België maar ook in het buitenland.
Het geding zou een actio popularis zijn en geen enkele Belgische rechtspraak kent de
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milieubeschermingsverenigingen een absoluut vorderingsrecht toe. Bijgevolg zou de vzw geen
eigen schade lijden.
Voorts stelt het Waalse Gewest het procesbelang van de vzw in vraag in zoverre het een
geding zou betreffen dat aangespannen wordt wegens milieuschade. Als deze milieuschade
aanvaard zou worden, kan dit alleen leiden tot een financiële vergoeding voor de morele
schade, een vergoeding waar de vzw niet om vraagt. Daarom zou de vordering, volgens het
Waalse Gewest, ook vanuit dit oogpunt niet-ontvankelijk zijn. In ondergeschikte orde zou men
een prejudiciële vraag moeten stellen aan het Grondwettelijk Hof, met name om de aard van
het herstel te bepalen waartoe een ecologische schade aanleiding zou kunnen geven.

SECTIE 2.

Ontvankelijkheid: het toepasselijke recht

344. De wijzigingen die door de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen
betreffende justitie aan artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek zijn doorgevoerd, zijn
pas op 10 januari 2019 in werking getreden. In hun vorige versie, die in casu van toepassing
is632, vermelden artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek het volgende:
"Art. 17. De vordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en
geen belang heeft om in te dienen.
Art. 18. Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.
De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een
verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te
voorkomen. "
345. Deze artikelen bevatten geen specifieke bepalingen voor milieubeschermingsverenigingen. Het
principe van toegang tot de Rechter van de verenigingen voor de
milieubeschermingsverenigingen is in het Belgische recht echter goed ingeburgerd in het licht
van de ontwikkelingen van de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Historisch gezien stelde het Hof van Cassatie zich terughoudend op om dergelijke gedingen te
aanvaarden: in zijn arrest van 19 november 1982 (het Eikendael-arrest) heeft het Hof van
Cassatie elke vordering van collectief belang in milieuzaken bij de burgerlijke rechtbanken
afgewezen.
In het kader van het Verdrag van Aarhus, meer bepaald artikel 9.3, dat een effectieve toegang
tot rechter in milieuaangelegenheden garandeert, heeft het Hof van Cassatie zijn
jurisprudentie echter ingrijpend aangepast ten gunste van het procesbelang van
milieuvereniging. Het doorslaggevende arrest is het arrest Milieusteunpunt Huldenberg van 11
juni 2013633:
"Indien een dergelijke rechtsvordering wordt ingesteld door een rechtspersoon die zich
krachtens zijn statuten tot doel heeft gesteld de milieubescherming te bevorderen en
ertoe strekt het met de bepalingen van het nationale milieurecht strijdig geacht
handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties te betwisten, voldoet die
632
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Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers., Parl. Doc., gew.zit. 2017-2018, nr. 3303/001,
p. 96 e.v.
Zie P. LEFRANC, “Artikel 17, tweede lid Ger. W.: Hooglied van het algemeen collectiefvorderingsrecht voor de
hoven en rechtbanken of de zwanenzang van de Eikendael-doctrine”, T.M.R. 2019/3, p. 248.
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rechtspersoon op het vlak van belang aan de ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van een rechtsvordering." (eigen benadrukking)
In dit arrest gaf het Hof van Cassatie impliciet toe dat zijn Eikendael-doctrine de toegang tot de
rechter onmogelijk maakte voor de milieubeschermingsverenigingen634.
Sinds 13 juni 2013 past het Hof van Cassatie de toegang tot de rechter met veel soepelheid toe
voor de verenigingen die opkomen voor de milieubescherming, zoal vereist door het Verdrag
van Aarhus. Het Hof eist enkel die eigenheid van het maatschappelijke doel en vraagt dat dit
verband zou houden met de vordering635.
346. Voor zover nodig wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de wet van 21
december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, die wijzigingen aanbrengt
aan artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin staat:
“Gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie lijkt het beter
om geen uitdrukkelijke wetsbepaling te voorzien voor milieuverenigingen die volgens
het Verdrag van Aarhus steeds moeten kunnen genieten van een effectieve toegang.
Volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie kunnen inderdaad milieuverenigingen die
voldoen aan de eisen van het Verdrag van Aarhus reeds genieten van een effectieve
toegang tot de rechter.
Zo oordeelde het Hof in zijn arrest van 11 juni 2013 dat uit de artikelen 3.4, 9.3 en
2.4 van het Verdrag volgt dat België op zich de verplichting heeft opgenomen om
verenigingen die de bevordering van de milieubescherming tot doel hebben, de toegang
tot de rechter te verzekeren ingeval zij met de bepalingen van het nationale milieurecht
strijdig handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties willen betwisten,
voor zover zij daartoe voldoen aan de in het nationale recht neergelegde criteria. Die
criteria mogen niet zodanig worden omschreven of uitgelegd dat zij de toegang van deze
verenigingen in dergelijk geval onmogelijk maken. "De rechter kan de bij de nationale
wetgeving vastgestelde criteria interpreteren in overeenstemming met de doelstellingen
van artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus. " (eigen benadrukking)636.
De wetgever steunt dus op de rechtspraak van het Hof van Cassatie, en meer bepaald op dit
Milieusteunpunt Huldenberg arrest van 11 juni 2013, om het recht op toegang tot de rechter
voor milieubeschermingsverenigingen te erkennen, zonder dat in een wettelijke bepaling moet
worden voorzien.
347.

Wat tot verwarring kan leiden, zijn de criteria die het Grondwettelijk Hof en de Raad van State
hanteren om de vorderingen van collectief belang te kaderen voor de
milieubeschermingsverenigingen voor hun eigen rechtbanken. Deze criteria verschillen van
die welke momenteel door het Hof van Cassatie worden toegepast en die als “strenger”
worden beschouwd. Hoewel in casu de rechtspraak van het Hof van Cassatie moet worden
toegepast omdat het om een burgerlijke procedure gaat, beroepen de verweersters zich op de
strengere rechtspraak van de twee andere hoogste rechtscolleges (het Grondwettelijk Hof en
de Raad van State) om de toepassing van bijkomende criteria te eisen. Wij komen hier verder
in dit document op terug637.
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P. LEFRANC, op. cit., p. 248.
P. LEFRANC, ibid., p. 249.
Memorie van Toelichting, Kamer van Volksvertegenwoordigers., Parl. Doc. gew. zit. 2017-2018, nr. 3303/001,
p. 96 e.v.
Infra, nr. 373-377.
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SECTIE 3.
§1.

Ontvankelijkheid van de vordering van Klimaatzaak vzw

Voorafgaande opmerking

348. Een element dat vooraf moet worden onderstreept, omdat het zeer veelzeggend is, is dat de
Federale Staat geen enkele exceptie van niet-ontvankelijkheid inroept in hoofde van de vzw,
terwijl de federale wetgever als enige bevoegd is om de voorwaarden vast te stellen voor een
vorderingsrecht voor rechtspersonen die een rechtsvordering willen inleiden. Hieruit blijkt dat
de Federale Staat, althans impliciet, het in de rechtspraak van het Hof van Cassatie ingebedde
principe volgt dat milieubeschermingsverenigingen een rechtsvordering als deze kunnen
inleiden en dat de Federale Staat deze voorwaarden in concreto als vervuld beschouwt in
hoofde van de vzw. Wanneer wij in dit deel omtrent ontvankelijkheid voor het gemak
verwijzen naar de "verweersters", dan bedoelen wij vooral de drie Gewesten.
§2.

Toepassing van het arrest Milieusteunpunt Huldenberg van het Hof van Cassatie

349. Sinds het arrest Milieusteunpunt Huldenberg van 2013 en in overeenstemming met artikel 9.3
van het Verdrag van Aarhus hebben milieuverenigingen toegang tot burgerlijke rechtspleging
en wel onder deze twee voorwaarden:
- (1) de vereniging moet milieubescherming als maatschappelijk doel hebben
(specificiteit van het maatschappelijk doel), en
- (2) het voorwerp van de burgerlijke vordering moet verband houden met dit
maatschappelijk doel.
De concluanten tonen hieronder aan dat de beide voorwaarden in casu zijn voldaan.
2.1

Een specifiek maatschappelijk doel met betrekking tot milieubescherming

350. In casu staat in de statuten van de vzw te lezen dat zij werd opgericht om de huidige en de
toekomstige generaties te beschermen tegen de antropogene klimaatverandering en tegen
het verlies aan biodiversiteit, dit door het voeren van rechtszaken en door de deelneming te
bevorderen van de burgermaatschappij aan de totstandkoming van het beleid en van acties in
deze domeinen. Bovendien heeft zij tevens tot doel het milieu te beschermen in de zin van de
wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het
leefmilieu638.
351. Dat maatschappelijke doel is specifiek in zoverre het beoogt:
(1) de bescherming van de huidige en toekomstige generaties tegen twee welbepaalde
milieuverschijnselen, met name de klimaatverandering en de achteruitgang van de
biodiversiteit, en
(2) de bescherming van het milieu die, in een algemener kader, maar een facet is van het
maatschappelijk leven en vanuit dit oogpunt eveneens specifiek.
638

Art. 3, eerste en tweede paragrafen van de statuten: “De vereniging heeft tot doel om huidige en toekomstige
generaties te beschermen tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en het
biodversiteitsverlies. … Bovendien heeft de vereniging tot doel het leefmilieu te beschermen in de zin van de
wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu. …”.
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Wij mogen niet uit het oog verliezen dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door een
klassiek fenomeen van milieuvervuiling, waarbij de antropogene emissies van stoffen die van
nature in het milieu aanwezig zijn, een concentratie veroorzaken die problematisch is639. Op dit
punt doet de accumulatie van antropogene BKG’s in de atmosfeer, bovenop de gunstige
weldadige natuurlijke concentraties, inderdaad denken aan vele andere soorten vervuiling:
door radioactieve stoffen, zware metalen enz.
Een benadering die het procesbelang individualiseert, zou de ontvankelijkheid miskennen die
momenteel aan het collectieve belang van de milieuverenigingen toekomt640. Wij wijzen erop
dat de overheersende rechtspraak (alle rechtsgebieden dooreen)641 het doel van
milieubescherming aanvaardt als zijnde toereikend642 en dus maatschappelijke doelen
aanvaardt zoals “de verdediging van de integriteit en de diversiteit van de omgevingen en de
promotie van een hoogkwalitatief leefmilieu”643, “het behoud, de bescherming en de
verbetering van de menselijke en natuurlijke omgeving”644, “het behoud van de natuurlijke en
stedelijke omgeving in de ruimste zin van de term”645, “de bescherming van het landschap, de
fauna en de flora”646 enz.
2.2

Verband tussen het voorwerp van de vordering en het maatschappelijke doel van de vzw

2.2.1. Verband tussen het voorwerp van de vordering en het maatschappelijke doel van de vzw
352. De vordering houdt duidelijk verband met het nagestreefde maatschappelijk doel.
De vordering is er namelijk op gericht om injuncties te bekomen die bijdragen aan het
voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming, in het belang van zowel de huidige als de
toekomstige generaties. Ze is dus duidelijk in lijn met het maatschappelijke doel zoals
uiteengezet in artikel 3, lid 1, van de statuten van de vzw647. Zoals wij in het Deel “Feiten”
hebben toegelicht, is klimaatverandering een fenomeen dat wordt veroorzaakt door een
opeenstapeling van broeikasgassen, met kruipende en geleidelijke schade tot gevolg648.
Het is de vzw er niet om te doen een herstel bij equivalent te krijgen, d.w.z. in geld. Zij beoogt
een daadwerkelijke en reële bescherming van de legitieme belangen die behoren tot haar
maatschappelijk doel. Zoals hieronder besproken, kunnen de verweersters nog altijd hun deel
bijdragen om te voorkomen dat de drempel van een gevaarlijke opwarming wordt
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Supra, nr. 43-48 en v.
Cf. J. SAMBON, “L’accès au juge administratif: quelle place pour l’intérêt collectif de la protection de
l’environnement ?», in C. LARSSEN, M. PALLEMAERTS (uitg.), L’accès à la Justice en matière d’environnement.
Toegang tot de rechter in milieuzaken, Bruylant, 2005, p. 143
Ook hier wordt verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State, aangezien zoals in het volgende punt
toegelicht zal worden, de Raad van State nagaat of het maatschappelijke doel van een bijzondere aard is en
bijgevolg los staat van het algemene belang. De rechtspraak van de Raad van State is dus relevant voor het
criterium van het specifieke maatschappelijke doel.
Zie Eur. Hof D.H., arrest asbl Erablière c. België, 24 februari 2009, § 35, Stuk N.13; Eur. Hof D.H.., arrest Poirot
c. France, 15 maart 2012, Stuk N.20.
RvS., asbl Inter-Environnement Wallonie, nr. 27.955 van 20 mei 1987 en nr. 107.820 van 13 juni 2002, Stukken
M.1 en M.8.
RvS, vzw Bond Beter Leefmilieu, nr. 96.101 van 5 juni 2001 en nr. 117.681 van 28 maart 2003, Stuk M.7.
RvS., asbl Front commun des Groupements de Défense de la Nature, nr. 67.535 van 18 juli 1997 en nr. 74.635
van 25 juni 1998, Stukken M.2 en M.3.
RvS., asbl R.A.D.L.E.S., nr. 71.253 van 28 januari 1998 en nr. 74.719 van 29 juni 1998, Stukken M.4 en M.5.
Supra, nr. 350.
Supra, nr. 58-60.
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overschreden. De evenredigheid van de injuncties zal hieronder uitvoerig worden
gemotiveerd649.
De injunctievordering is gebaseerd op een schending van de zorgvuldigheidsplicht die is
vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en op een schending van
de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de artikelen 6 en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.
Op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek moet de schade die door zijn schuld aan
een andere persoon is toegebracht, volledig worden vergoed650. De vergoeding van de schade
gebeurt bij voorkeur in natura, of anders, met name wanneer schadeherstel in natura niet
mogelijk is, door middel van een herstel bij equivalent651. Elk slachtoffer van (zelfs morele)
schade heeft het recht om schadeherstel in natura te eisen als deze mogelijk is en geen
onrechtmatige uitoefening van een recht vormt652. In het burgerlijk recht biedt de collectieve
rechtspleging aan rechtspersonen ook de mogelijkheid om injuncties en/of een herstel te
vragen, in natura of bij equivalent653. Bovendien staat al lang vast dat schade die in de
toekomst zal ontstaan, aanleiding kan geven tot schadeherstel wanneer zij zich met een
vaststaande waarschijnlijkheid zal voordoen654. Deze vaststaande waarschijnlijkheid wordt in
dit geval vastgesteld in de IPCC-verslagen waarvan sprake in het Deel "Feiten" van deze
conclusies, die worden onderbouwd door alle rapporten - UNEP, The Lancet en andere waarin unaniem wordt gesteld dat de planeet op weg is naar een opwarming met ongeveer
4°C tegen 2100, als het huidige emissieniveau niet dringend en resoluut wordt verlaagd.
De vzw meent, door de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de
antropogene klimaatverandering, dat een schending van hun grondrechten als gevolg van een
inadequaat beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, volwaardig deel uitmaakt
van haar maatschappelijke doel.
2.2.2. Het nut van de ingestelde vordering
353. Het IPCC is van mening dat, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis, een gevaarlijke
opwarming nog steeds kan worden voorkomen655. Dit werd onlangs door het UNEP bevestigd
in zijn Emissions Gap Report 2019656 dat in november van dat jaar is uitgebracht.
354. De verweersters kunnen dus bezwaarlijk beweren dat de Belgische broeikasgasemissies op
wereldwijd en zelfs Europees vlak zo minimaal zijn dat de vordering niet-ontvankelijk zou zijn
in die zin dat zij niets zou veranderen aan de wereldwijde schade.
Zoals in het Deel “Feiten” wordt uiteengezet, tellen alle broeikasgasemissies mee657 en moet
elk land, zonder uitzondering, zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat het resterende
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Zie R.O. DALCQ, nota onder het arrest van Cass. 28 januari 1965, R.G.A.R., 1965, p. 7420.
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H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Brussel,
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koolstofbudget dat nog beschikbaar is om een gevaarlijke opwarming te voorkomen658, niet
wordt overschreden.
In het geval van België moet ook worden herinnerd aan het feit dat het een Bijlage I- en II-land
is onder het UNFCCC, een status die volstaat om het land onder te brengen in de beperkte
categorie van 25 landen die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de BKG-concentraties in
de atmosfeer659 en dus voor de klimaatveranderingen die daaruit volgen, nu en in de
toekomst. Er mogen dan wel landen zijn die in de huidige absolute cijfers veel meer uitstoten
dan België, toch zijn er vijf keer meer landen die in de huidige absolute cijfers minder
uitstoten660. Wij wijzen ook op de broeikasgasafdruk van het land in termen van huidige
uitstoot per persoon, waardoor België deel uitmaakt van de groep van landen met de hoogste
uitstoot661. Deze twee feitelijke elementen bevestigen, voor zover nodig, het belang van de
vzw bij de vordering. Door de status van Bijlage I-land aan te nemen, heeft België bovendien
zijn verantwoordelijkheid op dit gebied erkend.
355. Ter ondersteuning van wat voorafgaat, wordt er verwezen naar de conclusies van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (het equivalent van het Belgische Hof
van Cassatie) die een legitiem belang in de vereniging Urgenda heeft aanvaard. De procureurgeneraal merkt op dat de rechtsleer (in Nederland) wijst op de moeilijkheden die de
belangenvereiste kan opleveren in de context van de klimaatverandering. Klimaatverandering
is een wereldwijd probleem. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door een
land neemt het wereldwijde gevaar van klimaatverandering niet weg. In kleine landen zoals
Nederland heeft een nationale reductie slechts een beperkt effect op de wereldwijde uitstoot.
De vraag of Urgenda voldoende belang had bij het vorderen van het bevel om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, moest daarom worden geanalyseerd662.
De procureur-generaal merkt terecht op dat dit over het geheel genomen een
causaliteitsprobleem is, dat zich in veel gevallen van milieuschade voordoet. Schade aan het
milieu treedt vaak geleidelijk op, als gevolg van een veelheid van factoren, door ophopingen
van vervuiling die de nationale grenzen kunnen overschrijden. Dit vormt geen onoverkomelijk
obstakel om de vervuilers aansprakelijk te stellen voor de schade die zij veroorzaken. Een
belangrijk arrest in dit verband is het arrest in de zaak Kalimijnen. In dit arrest, dat betrekking
had op de schade veroorzaakt door de lozing van zout water in een rivier, heeft de Hoge Raad
aanvaard dat alle vervuilers aansprakelijk konden worden gesteld voor een percentage van
de schade dat overeenkomt met hun aandeel in de onrechtmatige handeling die de
vervuiling heeft veroorzaakt. Deze proportionele benadering – die zich onderscheidt van
"hoofdelijke" aansprakelijkheid voor alle schade - wordt ook in het internationale milieurecht
erkend663. Deze aanpak is in overeenstemming met de "Articles on Responsibility of States for
International Wrongful Acts" die door de International Law Commission werden opgesteld664.
356. Nog altijd in de zaak Urgenda heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
geoordeeld dat een eiser een voldoende belang heeft bij het verkrijgen van een bevel of een
verbod indien dit kan bijdragen aan het voorkomen van de bedreiging die weegt op de
ingeroepen belangen.
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Een arrest van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in Massachusetts v.
Environmental Protection Agency oordeelde op dezelfde manier, aldus de procureurgeneraal665. Samengevat bestond de vraag erin te weten of het Amerikaanse Environmental
Protection Agency (EPA) verplicht was om de CO2-uitstoot als luchtvervuilende stof te
reguleren. Het Hooggerechtshof heeft dit bevestigd en hield daarbij onder meer rekening met
het volgende [vrij vertaald]: "Hoewel het inderdaad zo is dat het reguleren van de uitstoot van
motorvoertuigen op zich de klimaatverandering niet zal terugdraaien, toch volgt hieruit niet
dat wij niet over de bevoegdheid beschikken om te beslissen of het EPA actie moet ondernemen
om deze te vertragen of te verminderen. [....] Een vermindering van de binnenlandse emissies
zou het tempo van de toenemende wereldwijde emissies vertragen, dit ongeacht wat er
elders gebeurt" (eigen benadrukking)666.
Een recent Australisch vonnis volgde precies dezelfde redenering ter ondersteuning van de
bevestiging van een weigering van een mijnvergunning voor een nieuwe steenkoolmijn in
dagbouw667.
2.2.3. Een rechtmatig belang om op te treden via de vordering voor de toekomstige generaties
357. Met betrekking tot de kritiek van verweersters dat de vzw zich niet op de toekomstige
generaties mag beroepen om een rechtmatig procesbelang te claimen, dient het volgende te
worden vermeld.
358. Aangezien deze zaak niet alleen betrekking heeft op de huidige gevolgen van
klimaatopwarming, maar ook op de desastreuze gevolgen van die opwarming tijdens
komende decennia en erna (2100 en later), treedt de vzw in feite niet alleen op voor
huidige generaties, maar ook voor de toekomstige generaties, die in het licht van
duurzaamheid in haar maatschappelijk doel zijn opgenomen.
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359. Het is voor de vzw relevant en legitiem om op te treden via een vordering die niet alleen wordt
ingesteld voor de huidige generaties, maar ook voor de toekomstige generaties.
360. Het rapport van Lord Nicholas Stern uit 2006 benadrukt de impact van de klimaatverandering
op de toekomstige generaties:
"De kwesties van intra- en intergenerationele billijkheid staan centraal. De
klimaatverandering zal ernstige gevolgen hebben voor het leven van de meeste mensen
die nu nog leven. De toekomstige generaties zullen nog sterker worden getroffen, maar
zij hebben geen inspraak in de huidige beslissingen”668.
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Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), punt 2.13, Stuk O.9
Ibid. [vrij vertaald]: “While it may be true that regulating motor-vehicle emissions will not by itself warming, it
by no means follows that we lack jurisdiction to decide whether EPA has a duty to take steps to slow or reduce
it. (…) A reduction in domestic emissions would slow the pace of global emissions increases, no matter what
happens elsewhere”.
Land and Environment Court New South Wales, 8 februari 2019, Gloucester Resourced Limited v. Minister for
Planning, onder meer nr. 697, Stuk O.8. Het vonnis stelt: “Alle antropogene broeikasgasemissie draagt bij aan
de klimaatverandering» ([vrij vertaald] “All anthropogenic greenhouse gas emissions contribute to climate
change.”).
N. STERN, the Economics of Climate Change – The Stern Review, Cambridge, 2006, Stuk E.2. Dit rapport werd
opgesteld in opdracht van de Britse regering. De Europese Commissie heeft er herhaaldelijk uit geciteerd, met
name tegenover het Europees Parlement. Het citaat is een vrije vertaling van: “Questions of intra- and intergenerational equity are central. Climate change will have serious impacts within the lifetime of most of those
alive today. Future generations will be even more strongly affected, yet they lack representation in present-day
decisions».
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Alles wat wij weten over de klimaatopwarming en de gevolgen ervan versterkt de relevantie
van het optreden door middel van deze vordering, ook voor de toekomstige generaties669.
361. Dit intergenerationele aspect is ook ingebed in verscheidene internationale verdragen. Er moet
bij het opstellen van nationale (milieu)wetten en -regelgeving rekening mee worden gehouden
en dit aspect werd door de rechtbanken al erkend670.
362. Artikel 3, lid 1, van het UNFCCC bepaalt het volgende:
"De Partijen dienen het klimaatsysteem te beschermen ten behoeve van huidige en
toekomstige generaties, op basis van billijkheid en in overeenstemming met hun
gezamenlijke, doch verschillende, verantwoordelijkheden en onderscheiden
mogelijkheden. Partijen die ontwikkelde landen zijn, dienen derhalve het voortouw te
nemen bij de bestrijding van klimaatverandering en de nadelige gevolgen daarvan".
363. In de preambule van het Verdrag van Aarhus staat het volgende:
" Erkennend dat adequate bescherming van het milieu van wezenlijk belang is voor het
welzijn van de mens en het genot van de fundamentele mensenrechten, waaronder het
recht op leven zelf,
Tevens erkennend dat eenieder het recht heeft te leven in een milieu dat passend is voor
zijn of haar gezondheid en welzijn en de plicht heeft, zowel individueel als tezamen met
anderen, het milieu te beschermen en te verbeteren in het belang van de huidige en
toekomstige generaties ".
364. In de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat het
volgende:
”Het genot van deze [grond]rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede
jegens de medemens, de mensengemeenschap en de toekomstige generaties”.
365. Nationaal gezien heeft België het duurzaamheidsbeginsel verankerd in art. 7bis van de
Grondwet:
"Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de
gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in
haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de
solidariteit tussen de generaties.”.
366. Dit principe vormt ook een leidraad voor het milieubeleid in de verschillende gewesten, zoals
uit volgende voorbeelden blijkt.
Artikel 1.2.1. § 1 van het Vlaamse decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid671 bepaalt het volgende:
“Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties heeft het milieubeleid tot doel::

669
670
671

Zie ook supra, nr. 174-177
Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), p. 682, Stuk O.3.
[voetnoot irrelevant geworden in deze vertaling van de syntheseconclusies]
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1° het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van de grondstoffen en de
natuur;
2° de bescherming [...] van mens en milieu.
De in §§ 1 en 2 bepaalde doelstellingen en beginselen moeten in het bepalen en
uitvoeren van het beleid van het Vlaamse Gewest op andere gebieden worden
geïntegreerd. […]” (eigen benadrukking).
Artikel 3, 3° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud vermeldt
het volgende
"duurzaam gebruik: het gebruik van de elementen die deel uitmaken van de biologische
diversiteit op een dusdanige manier en ritme dat dit op lange termijn geen verarming
met zich brengt en aldus hun potentieel vrijwaart om te voldoen aan de behoeften en
betrachtingen van huidige en toekomstige generaties". (eigen benadrukking).
367. In een arrest van 5 april 2018 erkende het Hooggerechtshof van Colombia het procesbelang
van de jongeren en de toekomstige generaties in procedures tegen de ontbossing van het
Amazonegebied en de klimaatverandering. De eisers hadden aangevoerd dat zij het zwaarst
zouden worden getroffen door de nadelige gevolgen. Het Hooggerechtshof stelde het
volgende:
"...de grondrechten op leven, gezondheid, bestaansminimum, vrijheid en menselijke
waardigheid zijn wezenlijk verbonden met en worden bepaald door het milieu en het
ecosysteem. Zonder een gezond milieu zouden de rechtssubjecten en de gevoelige
wezens in de samenleving in het algemeen niet in staat zijn te overleven, laat staan deze
rechten voor onze kinderen of voor toekomstige generaties te beschermen. Evenmin zou
het bestaan van het gezin, de maatschappij of de Staat zelf kunnen worden
gegarandeerd.
De toenemende aantasting van het milieu vormt een ernstige bedreiging voor het
huidige en toekomstige leven en voor andere grondrechten; geleidelijk aan verarmt zij
het leven en alle daarmee samenhangende rechten. Het onvermogen om de basisrechten
op water, zuivere lucht en een gezond milieu uit te oefenen, maakt de Colombianen ziek.
De aantasting verhoogt ook het gebrek aan drinkwater en vermindert het vermogen om
een waardig leven te leiden672.
En verder:
"De bescherming van de grondrechten slaat niet alleen op het individu, maar ook op de
‘andere’. De andere is de naaste; de essentie ervan, de andere volkeren die de planeet
bevolken, omvatten ook andere dieren en plantensoorten. Maar ook de ongeboren
kinderen, die het ook verdienen om te genieten van dezelfde milieuomstandigheden als
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Arrest van het Hooggerechtshof van Colombia van 5 april 2018, p. 13, Stuk O.6.
Het citaat is een vrije vertaling van: «[…] the fundamental rights of life, health, the minimum subsistence,
freedom, and human dignity are substantially linked and determined by the environment and the ecosystem.
Without a healthy environment, subjects of law and sentient beings in general will not be able to survive, much
less protect those rights, for our children or for future generations. Neither can the existence of the family,
society or the state itself be guaranteed.
The increasing deterioration of the environment is a serious attack on current and future life and on other
fundamental rights; it gradually depletes life and all its related rights. The inability to exercise the fundamental
rights to water, to breathe pure air, and to enjoy a healthy environment is making Colombians sick. It also
increases the lack of fresh water and decreases the ability to enjoy a dignified life”.
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wij. De milieurechten van de toekomstige generaties zijn gebaseerd op (i) de ethische
plicht tot solidariteit onder de soorten en (ii) de intrinsieke waarde van de natuur”673.
368. Op grond van alles wat voorafgaat, kan de vzw in het kader van deze vordering ook de
belangen van de toekomstige generaties, die in haar maatschappelijk doel zijn opgenomen, op
rechtmatige wijze behartigen.
2.2.4. Een onderscheiden collectief belang bij de vordering
369. Het belang van de vzw bij de ingestelde vordering staat los van een eenvoudige groepering van
de individuele belangen van haar leden en staat los van een volksvordering die in het
algemeen belang wordt ingesteld. De vordering is evenmin een class action.
370. Zoals hierboven besproken beoogt het maatschappelijke doel van de vereniging, binnen het
kader van de ingeleide vordering, de bescherming van de huidige en toekomstige generaties
tegen de antropogene klimaatverandering674. Het belang bij de vordering, opgevat in termen
van generaties, overstijgt noodzakelijkerwijs een simpele groepering van de individuele
belangen van de leden.
371. De bevoorrechte status van de verenigingen vormt een [vrij vertaald] "tegenwicht voor het
besluit om geen verplichte volksvordering in te stellen inzake milieukwesties”675. Het is
belangrijk dit te benadrukken, omdat de verweersters proberen deze vordering te herleiden
tot een volksvordering. Dat is duidelijk niet het geval. Een volksvordering wordt ingesteld in
het algemeen belang. Een collectieve vordering onderscheidt zich hiervan in die zin dat zij
verenigingen de mogelijkheid biedt om tussen te komen uitsluitend voor een specifiek
collectief belang dat deel uitmaakt van hun maatschappelijke doel, dat wil zeggen een
specifiek belang dat een bepaalde groep mensen, namelijk de leden van de vereniging,
gemeen hebben of dat zij samen verdedigen, en dat verder reikt dan de loutere samenvoeging
van individuele belangen.
In dit verband verwijzen wij naar de hevige protesten van de verweersters tegen de gevraagde
injuncties. Dergelijke injuncties zouden voorbijgaan aan de scheiding der machten, in het
bijzonder aan de beoordelingsmarge van de verweersters om beleidsnormen te formuleren
die, in het algemeen belang, een evenwicht vinden tussen alle in aanmerking te nemen
belangen, waarbij de zorgvuldige ontwikkeling van het klimaatbeleid slechts één van de vele te
wegen belangen is676. Dit argument volstaat om te stellen dat volgens hun eigen verklaringen
het belang van de vzw bij het instellen van de vordering zich niet vermengt met het algemeen
belang.
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Ibid., p. 18, Stuk O.6.
[vrij vertaald]: “The protection of fundamental rights not only involves the individual, but implicates the
“other.” The neighbor is otherness; its essence, the other people that inhabit the planet, also include other
animal and plant species. But in addition, this includes the unborn, who also deserve to enjoy the same
environmental conditions that we have.
The environmental rights of future generations are based on the (i) ethical duty of the solidarity of the
species and (ii) on the intrinsic value of nature”.
Art. 3 van de statuten van de vzw: de bescherming van de “huidige en toekomstige generaties”, Stuk P.7.
Adv-gen. E. SHARPSTON, voorafgaande conclusies H.J.E.U., arrest Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV tegen Bezirksregierung Arnsberg, 12 mei 2011, C115/09, punt 52, geciteerd door M. PÂQUES EN S. CHARLIER, op. cit., p. 594.
Infra, nr. 568-571; 408-409.
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372. Tot slot doet het feit dat een groot aantal natuurlijke personen zich bij de vzw aansluiten
teneinde een injunctie te bekomen door een inbreuk op hun eigen subjectieve rechten in te
roepen, niets af aan wat voorafgaat, aangezien het collectieve belang van de vzw als zodanig
uitsluitend wordt beoordeeld in het licht van het eigen maatschappelijke doel. Er is dus ook
geen sprake van een class action die bestaat uit een groepering van soortgelijke vorderingen
waarbij elk lid bij de vordering een persoonlijk belang kan aantonen en die door een enkele
vertegenwoordiger kunnen worden ingesteld677.

SECTIE 4.

Randdiscussies

§1.

De strengere rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State is niet van
toepassing.

1.1

Het daadwerkelijk nastreven van het maatschappelijk doel

373. Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn strenger dan het Hof van Cassatie met
betrekking tot de ontvankelijkheid van rechtsvorderingen van milieuverenigingen voor hun
zetel.
Wat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof betreft, zijn de voorwaarden voor een
vordering van collectief belang bijvoorbeeld duidelijk uiteengezet in punt B.3.3. van zijn arrest
van 10 oktober 2013 (nr. 133/2013):.
" Het Grondwettelijk Hof heeft, zijnerzijds, als voorwaarde van ontvankelijkheid van een
beroep tot vernietiging aanvaard dat de vereiste van een belang die is opgenomen in
artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, overeenkomstig artikel 142,
derde lid, van de Grondwet, een vereniging of een groepering niet belet om in rechte op
te treden voor de verdediging van een statutair doel of voor de verdediging van de
belangen van haar leden; het vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard
is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang, dat het collectief belang niet
tot de individuele belangen van haar leden is beperkt, dat het maatschappelijk doel door
de bestreden norm kan worden geraakt en dat niet blijkt dat het maatschappelijk doel
niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd ".
Het Grondwettelijk Hof heeft hieromtrent altijd een constante rechtspraak gehad678.
De Raad van State heeft in een arrest genomen in Algemene Vergadering van 17 november
2008679 de volgende criteria uitgevaardigd wanneer een vereniging zonder winstoogmerk voor
zijn zetel optreedt:
"[…] vereist is dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard is en, derhalve,
onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang verdedigt; dat het
maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten slotte niet
blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd.

677

678
679

Bijvoorbeeld de rechtsvordering tot collectief herstel, die werd opgenomen in boek XVII van het Wetboek van
Economisch Recht.
P. LEFRANC, op. cit., p. 253.
RvS, arrest Coomans e.a., nr. 187.998 van 17 november 2008, Stuk M.13; zie ook GwH nr. 133/2013 van 10
oktober 2013, punt B.3.3, Stuk M.18.
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De rechtspraak van de Raad van State was echter minder uniform, zelfs na voornoemd arrest
van de Algemene Vergadering680.
374. Uit het voorgaande blijkt dat het Grondwettelijk Hof en de Raad van State ook eisen dat het
maatschappelijk doel van de vzw daadwerkelijk wordt nagestreefd. Deze rechtspraak is echter
niet van toepassing op deze zaak, die voor de burgerlijke rechter is gebracht.
375. Volkomen ten overvloede kan worden aangestipt dat Klimaatzaak vzw ook voldoet aan de
criteria van deze twee zogenaamd strengere instanties. Sinds haar oprichting streeft zij immers
actief haar maatschappelijke doelstelling na.
Zij heeft een website waarvan het aantrekkelijke ontwerp, het doeltreffende communicatieve
aspect, de meertaligheid en de voortdurende actualisering het bewijs zijn van aanhoudende
activiteit: www.klimaatzaak.be
Sinds haar oprichting is de vzw actief en heeft ze talloze initiatieven genomen die aansluiten bij
haar maatschappelijke doel681. Zo heeft zij bijvoorbeeld talrijke conferenties en evenementen
georganiseerd ("Climate Walk", "Climate Comedy" enz.) om het grote publiek te informeren
over en bewust te maken van de gevolgen van de klimaatverandering. De vzw heeft ook
verschillende grote campagnes gelanceerd (bijvoorbeeld in juni 2017: "Een koffie voor het
klimaat? “; in mei 2019: “La Trêve en Ennemi Public steunen de Klimaatzaak”).
Op zijn website heeft de vzw onderstaande tabel geplaatst, die getuigt van verregaande
transparantie wat haar activiteiten betreft682:

Figuur 38 - Jaarlijks overzicht van inkomsten en uitgaven van de Klimaatzaak vzw.
Het feit dat de vzw voldoet aan het bijkomende criterium zoals gesteld door het
Grondwettelijk Hof en de Raad van State, kan dus redelijkerwijze niet in vraag worden gesteld.
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P. LEFRANC, op. cit., p. 253.
Zie de website van de vzw www.klimaatzaak.be: de vzw telt 11 oprichters, 21 ambassadeurs en meer dan 40
vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor het maatschappelijke doel.
Zie https://www.klimaatzaak.eu/nl/financials
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1.2

Het ogenblik van de oprichting van de vzw

376. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van zijn kant beroept zich in dit verband op een arrest van
de Raad van State om het feit te laten sanctioneren dat de Klimaatzaak vzw is opgericht in
november 2014, dit is zes maanden vóór de indiening van onderhavige vordering, en dus
speciaal voor deze zaak zou zijn opgericht.
De vaststelling dat wij ons hier niet bevinden voor de Raad van State maar voor een burgerlijke
rechtbank buiten beschouwing gelaten, moeten wij vaststellen dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de fout begaat om enkel het deel van het arrest te citeren, dat in zijn kraam past. Uit
een volledige lezing van het arrest blijkt dat de Raad van State683 dit bezwaar, dat gebaseerd is
op het ogenblik van oprichting, niet aanvaardt [vrij vertaald]:
"Overwegende dat wanneer een vereniging zonder winstoogmerk zich beroept op een
collectief belang, er met name vereist is dat haar maatschappelijke doel wordt
nagestreefd, teneinde de oprichting van rechtspersonen te voorkomen voor het loutere
doel van een proces en om het teruggrijpen naar verenigingen met een louter formeel
bestaan te vermijden; dat een vereniging echter niet verweten kan worden opgericht te
zijn naar aanleiding van het geding op straffe van aantasting van de vrijheid van
vereniging; [....]
dat, wanneer de ondernomen handeling van aard is dat ze het maatschappelijke doel
van de eisende vereniging kan beïnvloeden, dat niets erop wijst dat het maatschappelijke
doel dat zij heeft vooropgesteld niet nagestreefd zal worden en dat het dossier wijst op
het stellen van concrete handelingen die aansluiten bij het nastreven van het
maatschappelijke doel, de exceptie van niet-ontvankelijkheid waaruit zou blijken dat de
eisend vzw louter voor de noden van de zaak werd opgericht, niet kan worden
weerhouden;" (eigen benadrukking).
377. De memorie van toelichting bij voormelde wet van 21 december 2018, die artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek wijzigt voor toekomstige rechtsvorderingen, gaat in dezelfde richting, in
die zin dat zij verwijst naar de afdeling Wetgeving van de Raad van State, die uitdrukkelijk
afziet van het anciënniteitscriterium om na te gaan of het collectief belang daadwerkelijk
wordt nagestreefd. De wetgever is van mening dat dit criterium niet in verhouding staat,
doordat het tot gevolg kan hebben dat rechtsingang wordt geweigerd aan verenigingen die
weliswaar naar aanleiding van welbepaalde projecten ontstaan zijn, maar die niet louter om
“opportuniteitsredenen” zijn opgericht teneinde bij de Raad van State tijdrovende procedures
te voeren684.
§2.

Het actieterrein van de vzw en de reikwijdte van de vordering

378. De verweersters bekritiseren de evenredigheid tussen het actieterrein van de vzw en de
omvang van de klimaatverandering. Dit is echter geen wettelijk beoordelingscriterium. De
rechtspraak van het Hof van Cassatie noch die van het Grondwettelijk Hof en de Raad van
State eisen immers, hoewel ze strenger zijn, dat er een band van evenredigheid bestaat.
De Raad van State heeft onlangs nog de volgende uitspraak gedaan:
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RvS., arrest nr. 203.430 van 29 april 2010, Stuk M.15.
Memorie van Toelichting, Parl., Doc., Kamer, 8 oktober 2018, nr. 3303/001, p. 98-99.
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"Anders dan in de excepties wordt voorgehouden […] is het dus niet vereist dat er
daarenboven ook een band van evenredigheid zou bestaan tussen het actieterrein van de
verzoekende vereniging en de territoriale draagwijdte van het bestreden
uitvoeringsplan"685.
Het spreekt voor zich dat de klimaatverandering van nature niet louter van lokaal belang is.
Integendeel, zij heeft een impact op het hele Belgische grondgebied en ook daarbuiten.
Omtrent het feit dat de BKG-emissies afkomstig van het Belgische grondgebied - die
grensoverschrijdend en cumulatief van aard zijn - binnen en buiten de landsgrenzen niet reeds
schade veroorzaken en zullen veroorzaken, kan er geen twijfel bestaat.
§3.

Ecologische schade en herstel in natura of bij equivalent

379. Het Waalse Gewest heeft vragen bij het procesbelang van de vzw aangezien deze enkel nadeel
zou lijden van de ecologische schade dat de klimaatopwarming is, die, indien het aanvaard zou
worden, enkel zou leiden tot een geldelijke vergoeding voor de morele schade die de vzw
eventueel geleden zou hebben, hetgeen zij niet vraagt. Volgens het Waalse Gewest kan de vzw
noch herstel in natura eisen, noch per equivalent van een ecologische schade. Bijgevolg zou de
rechtsvordering onontvankelijk zijn. Om zijn exceptie van niet-ontvankelijkheid te staven,
baseert het Waalse Gewest zich volledige op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21
januari 2016 (nr. 07/2016).
380. De stelling van het Waalse Gewest is om meer dan één reden verrassend en verkeerd.
De eerste en belangrijkste is dat de gevolgen van een gevaarlijke opwarming, de dreiging die
de vzw probeert te bestrijden door middel van de ingestelde vordering, zich helemaal niet
beperken tot "schade aan niet-toegeëigende milieubestanddelen". Laten wij even terugkomen
op het hoofdstuk dat de gevolgen van een dergelijke opwarming toelicht686. Daarin vinden wij
schade voor de gezondheid, schade aan materiële goederen, schade aan de
levensomstandigheden als gevolg van een toegenomen geopolitieke instabiliteit, ...687. In casu
reikt het probleem veel verder dan ecologische schade. Wij wijzen erop dat het ingeroepen
arrest van het Grondwettelijk Hof betrekking had op een dossier van illegale aanbesteding 688
en vergelijken deze schade met die in casu.
In het licht van wat voorafgaat, is het overbodig om in detail in te gaan op de andere redenen
waarom het Waalse Gewest in zijn standpunt niet kan worden gevolgd. Er is dan ook geen
reden om het belang van de verzoeksters te ontkennen in het kader van een ingeroepen
zogenaamde ecologische schade. Er zij echter op gewezen dat het betrokken arrest niet zegt
wat het Waalse Gewest erin leest. Het arrest spreekt zich alleen uit over de geldelijke raming
van de morele schade van een milieugerelateerde vzw: is dit onmogelijk en moet er altijd
worden geconcludeerd dat er sprake is van een symbolische morele schade van 1 euro, of is
het mogelijk om deze ‘om te zetten’ in geld689 ? Het Hof meent dat het mogelijk is om een
685
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RvS, vzw bond Beter Leefmilieu Vlaanderen & co, nr. 241.048 van 20 maart 2018, Stuk 0; RvS, vzw Greenpeace
Belgium, nr. 242.874 van 8 november 2018, Stuk 0.
Supra, nr. 100-179.
Zie ook infra, nr. 461.
In de zaak als vzw: Vogelbescherming Vlaanderen.
B. DEBECKER, “Morele schadevergoeding voor vereniging mag meer bedragen dan 1 euro”, De Juristenkrant, 1
februari 2016, p. 1-2, Stuk 0; A. CARETTE, “De begroting van de vergoeding van de milieuschade geleden door
milieuverenigingen: de laatste horde op weg naar een daadwerkelijk herstel?” (noot bij GwH 21 januari 2016,
nr. 07/2016)”, TMR 2016, 331-335; J.F. PUTZ, “Quand le juge constitutionnel se prononce sur le dommage
moral d’une association environnementale. Beschouwingen G.H. 21 januari 2016, nr. 7/2016”, Amén., 2016, p.
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bedrag te kleven op de “tranen van de vzw”690, merkt criteria aan om dit te doen en oordeelt
navenant in het beschikkende gedeelte: een lezing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
die zich systematisch beperkt tot een herstel bij equivalent van 1 symbolische euro voor de
morele schade van een milieugerelateerde vzw, vormt een inbreuk op artikel 10 en 11 van de
Grondwet.
In het licht van wat voorafgaat, is het niet nodig om de prejudiciële vraag van het Waalse
Gewest voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.
381. Zoals eerder gezegd, is het de vzw er niet om te doen een geldelijke schadevergoeding te
ontvangen. Zij wil dat de verweersters hun steentje bijdragen om een gevaarlijke
klimaatopwarming te voorkomen en beroept zich daarvoor zowel op de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2 en 8 van het EVRM als op de artikelen 6 en 24
van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. De concluanten streven dus
maatregelen in natura na en komen later op dit punt terug691, waar de gevorderde injuncties
worden gerechtvaardigd.

SECTIE 5.

Tot besluit: ontvankelijkheid in hoofde van de vzw

382. In het licht van het voorgaande lijdt het geen twijfel dat de ingestelde vordering ontvankelijk is
in hoofde van Klimaatzaak vzw.
(1) Het maatschappelijke doel van de vzw betreft twee welbepaalde milieukwesties –
klimaatverandering en vermindering van de biodiversiteit – en ook het milieu in de zin van
de wet van 12 januari 1993 Wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van
het leefmilieu. Het is dus specifiek.
(2) Het verzoek van de vzw, dat tot doel heeft bij te dragen aan het voorkomen van een
gevaarlijke opwarming van de aarde, houdt ontegensprekelijk verband met haar
maatschappelijk doel.
(3) De vordering van de vzw is geen actio popularis, aangezien het belang van de vzw in de
vordering specifiek is en niet verward mag worden met het algemeen belang, dat door de
verweersters zelf wordt ingeroepen in hun betwisting van de gevorderde injuncties.
(4) Het belang van de vordering van de vzw beperkt zich evenmin tot de verdediging van de
individuele belangen van haar leden noch tot een class action.
(5) Het feit dat er voor de toekomstige generaties wordt geijverd, doet niets af aan de
legitimiteit van de vordering van de vzw noch aan de legitimiteit van haar procesbelang.
(6) De collectieve vordering van de vzw is volkomen legitiem gezien de bijzondere aard van de
klimaatverandering, een wereldwijd fenomeen dat niet belet dat elke vervuiler
aansprakelijk gesteld zou worden. Dit zowel in het licht van de wetenschappelijke feiten
van het dossier als in het licht van de klimaatrechtspraak in andere landen zoals de
Verenigde Staten, Nederland en Australië.

690

691

191-195, Stuk 0; P. GILLAERTS, “De vergoeding van morele schade bij een collectief belang: ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is ?”, TBBR/RGDC, 2017, p. 261-267, Stuk I.5.
De uitdrukking is geïnspireerd door een arrest van het Hof van Cassatie betreffende de geldelijke raming van
morele schade.
Infra, nr. 625 en v.

207

383. De vzw heeft het vereiste belang bij deze zaak. Een andersluidende beslissing zou betekenen
dat artikel 9.3 van het Verdrag van Aarhus inhoudelijk wordt uitgehold, het artikel waarin
precies een ruime toegang tot de rechter voor milieuverenigingen wordt vooropgesteld.
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HOOFDSTUK 5. Ontvankelijkheid van de vordering in
hoofde van de mede-eisers.
384. Dit hoofdstuk is gewijd aan de ontvankelijkheid van de vordering in hoofde van de 8.421
natuurlijke personen die mede-eiser zijn in de zaak. Wij geven een samenvatting van de
stellingen van de verweersters die de ontvankelijkheid aanvechten ("Sectie 1. Standpunt van
de verweersters") en wij weerleggen deze ("Sectie 2. Weerlegging") om tot slot af te ronden
("Sectie 3. Tot besluit: ontvankelijkheid").

SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

385. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest stellen ten onrechte dat de
gewijzigde rechtspraak van het Hof van Cassatie over het procesbelang van rechtspersonen
alleen op hen van toepassing is en dat voor natuurlijke personen de rechtspraak in de zaak
Eikendael van toepassing blijft: bijgevolg zouden zij een persoonlijk en direct belang moeten
aantonen, gestaafd met bewijzen.

SECTIE 2.
§1.

Weerlegging

In het algemeen

386. In het Eikendael-arrest van 19 november 1982 oordeelde het Hof van Cassatie het volgende:
"dat, tenzij de wet anders bepaalt, de rechtsvordering ingesteld door een natuurlijke of
rechtspersoon niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen persoonlijk en
rechtstreeks belang heeft, dit wil zeggen een eigen belang; dat het algemeen belang
geen “eigen belang” is in die zin".
387. Een te strikte interpretatie van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek692 is in
strijd met het Verdrag van Aarhus, dat een brede toegang tot de rechter vooropstelt voor
burgers die een belang kunnen aantonen.
De toegang tot het recht in milieuzaken is gestoeld op de regels van het gemene recht inzake
gerechtelijke procedures, die zijn opgesteld in een periode waarin er nog geen sprake was van
problemen zoals in casu. Het begrip "belang" heeft echter een evolutief karakter, waardoor de
Rechter het indien nodig kan aanpassen. Dat is precies wat het Hof van Cassatie deed in het
arrest Milieusteunpunt Huldenberg van juni 2013. Artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek, die in de tekst ongewijzigd zijn gebleven, werden er geïnterpreteerd in
overeenstemming met een element dat in de relevante juridische context nieuw was: het
Verdrag van Aarhus.
388. Elk van de mede-eisers vraagt aan de rechtbank om hun procesbelang te aanvaarden in het
licht van de schade waaraan ze worden blootgesteld en die ze op een alsmaar ernstigere
manier zullen lijden indien de verweersters blijven nalaten hun deel te doen om te voorkomen

692

De concluanten herinneren eraan dat hier de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek betreft vóór
wijziging door de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, die in dit
geschil van toepassing zijn.
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dat de drempelwaarde voor een gevaarlijke klimaatopwarming wordt overschreden693. Het is
ondenkbaar hen te beletten de nationale overheden aansprakelijk te stellen voor hun doen en
laten inzake klimaatopwarming dat rechtstreekse schade berokkent aan hun voortbestaan,
hun erfgoed en de levenskwaliteit.
Deze schade is een en ondeelbaar, want zij is het gevolg van de emissies die zijn opgebouwd
sinds het tijdperk van de industriële revolutie. Bovendien is de schade kruipend: door de
traagheid waarmee het klimaatsysteem op de toenemende BKG-concentratie in de
atmosfeer694 reageert, duurt het 30 tot 40 jaar voordat de uitgestoten BKG’s hun volledige
opwarmingseffect in de atmosfeer en op aarde bereiken695. Wij zien dus al effecten, maar dit
zijn slechts de schadelijke effecten die verband houden met de broeikasgasemissies tot
ongeveer 1980, wat overeenkomt met een gemiddelde klimaatopwarming met 1°C. De
opwarming en schadelijke gevolgen van de broeikasgasemissie vanaf 1980 tot nu zullen pas in
de komende decennia zichtbaar worden. De totale gevolgen van onze uitstoot tot nu toe zijn
dus voor 2050-2060. Dit is een zekerheid: die uitstoot is immers tot stand gekomen en, meer
nog, ze was veel groter696 dan die van de voorgaande decennia. Daarbij komt dan nog de
schade door de uitstoot vanaf nu. Het staat vast dat als de broeikasgasemissies niet drastisch
worden ingedijkt, wij op weg zijn naar een opwarming met 4°C tegen 2100697. De drempel voor
een gevaarlijke klimaatopwarming die door de internationale wetenschappelijke en
diplomatieke gemeenschappen wordt aanvaard, bedraagt 1,5°C…
De momenteel waargenomen gevolgen van de klimaatopwarming, die beschreven worden in
het Deel "Feiten", zullen ongetwijfeld intensiever (ernstiger) en denser (frequenter) worden.
Als de drempel van een gevaarlijke opwarming wordt overschreden, zullen zij weer een andere
drempel bereiken en kan de activering van omslagpunten (“tipping points”) een bruuske (erger
dan wat reeds was verwacht) en onomkeerbare klimaatverandering teweegbrengen en wel op
een manier dat mens noch natuur zich kunnen aanpassen. Volgens het IPCC neemt het risico
op dergelijke omslagpunten razendsnel toe wanneer de temperatuur met 1 tot 2°C stijgt
(vergeleken met de gemiddelde temperatuur van het pre-industriële tijdperk)698.
In verband met het belang van de mede-eisers bij het vorderen van injuncties jegens de
verweersters, die maar één van de broeikasgasuitstotende landen ter wereld zijn, verwijzen
wij naar het uitvoerige betoog hierover supra699. Dat betoog moet hier als volledig
overgenomen worden beschouwd. Het belang van de mede-eisers bestaat erin injuncties te
verkrijgen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van de dreigende gevaarlijke opwarming
waaronder zij gebukt gaan.
389. Het hof van beroep van Den Haag in Nederland heeft in zijn arrest van 9 oktober 2018 het
volgende geoordeeld:
"Het is immers zonder meer aannemelijk dat reeds de huidige generatie Nederlanders,
met name doch niet uitsluitend de jongeren onder hen, tijdens hun leven te maken
zullen krijgen met de nadelige gevolgen van klimaatverandering indien de wereldwijde
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Zie ook infra, nr. 466.
Bv. IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM, p.5, Stuk 0
Supra, nr. 58-60.
Supra, nr. 55, Figuur 7.
Supra, onder meer nr. 65.
https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/# en IPCC, AR5 SYR, p. 72, Stuk B.21.
Supra, nr. 354-356.
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uitstoot van broeikasgassen niet adequaat wordt teruggedrongen.”700(eigen
benadrukking)
Zoals bovenstaande uiteenzetting over de gevolgen van de klimaatverandering aantoont, is er
een verband vastgesteld tussen de klimaatopwarming en talloze rampzalige gevolgen. Het is
niet nodig om hier in detail op terug te komen. In het licht van de kwestie van de
ontvankelijkheid verdienen echter twee gevolgen bijzondere aandacht, namelijk de
bedreigingen voor de gezondheid als gevolg van de klimaatopwarming en de financiële
(fiscale) gevolgen, afhankelijk van de reactiesnelheid van de overheden. Die gevolgen worden
hieronder beschreven.
§2.

Gezondheid

390. Met de woorden van professor Andrew Haines, medevoorzitter van het EASAC-rapport:
"Er zijn gevolgen die zich nu [en] in de komende eeuw voordoen, de klimaatopwarming
moet als een van de ernstigste bedreigingen voor de gezondheid worden bestempeld"701.
391. Herinneren wij aan de definitie van gezondheid zoals geformuleerd in de grondwet van de
Wereldgezondheidsorganisatie: gezondheid is "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk
en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke
gebreken"702.
392. Het hof van beroep van Den Haag in Nederland herinnerde eraan dat niet alleen de jongeren
hun gezondheidstoestand zullen aangetast zien, maar dat zij tot de meest getroffen personen
zullen behoren.
Wat het gezondheidsaspect betreft, moet er inderdaad een onderscheid worden gemaakt op
basis van de leeftijdscategorieën van de natuurlijke personen703.
De leeftijdscategorieën tussen 0 en 10 jaar en tussen 10 en 20 jaar zullen hun leven lang sterk
getroffen worden, zoals beschreven in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet in
zijn meest recente jaarlijkse gezondheid-klimaatrapport. Als de broeikasgasemissies het
huidige tempo blijven volgen, zullen kinderen die nu worden geboren, leven in een wereld die
tegen 2100 gemiddeld 4°C warmer is in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. In zo'n
wereld zal de gezondheid van elk kind dat nu wordt geboren, in elke fase van zijn of haar
leven verregaand door de klimaatverandering worden beïnvloed704. Dat rapport benadrukt
trouwens dat de Europese volkeren tot de bevolkingsgroepen zullen behoren, die het meest
door hittegolven getroffen zullen worden705.
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Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), Stuk O.3.
D. Carrington, “Climate crisis seriously damaging human health, report finds”, The Guardian, 3 juni 2019, Stuk
0: [vrij vertaald]: “There are impacts occurring now [and], over the coming century, climate change has to be
ranked as one of the most serious threats to health”.
Volgens de definitie van de WGO – Conferentie van Helsinki – 1994, omvat de milieugezondheid de aspecten
in verband met de menselijke gezondheid, daarmede begrepen de levenskwaliteit, die bepaald worden door
de fysische, chemische, biologische, maatschappelijke, psychosociale en esthetische factoren in onze
omgeving.
Zie opsplitsing volgens leeftijdscategorie van de mede-eisers, figuur 38, zie . 0. Lijst van figuren.
Supra, nr. 128.
Ibid.
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393. Met betrekking tot alle mede-eisers, zonder onderscheid, en met de definitie van de
gezondheid van de WGO in het achterhoofd, moet eerst en vooral verwezen worden naar de
rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) en het Franse Hof van
Cassatie en, dichterbij, het hof van beroep van Gent, alsook naar de verslagen van het IPCC, die
allemaal al de angstschade hebben weerhouden. Wat er gebeurt, is angstaanjagend.
Volwassenen hebben vragen over hun toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen.
Jongeren stellen zich hierover veel vragen en zijn verdrietig, angstig en woedend. De
mobilisatie van de burgerbevolking rond de klimaatproblematiek, die tussen december 2018
en mei 2019 in onze straten zo nadrukkelijk zichtbaar was, is daar een bewijs van. Het feit dat
mensen in 2015 de stap hebben gezet om mede-eiser te worden in deze zaak, getuigt daar ook
van. Het is relevant om de jurisprudentie over de kwestie te onderzoeken.
De rechtspraak van het EVRM
In een arrest van 9 december 1994 heeft het EHRM Spanje op die manier aansprakelijk gesteld
voor de angstschade die geleden werd door de eiseres in de zaak, die buur is van een
afvalverwerkingsinstallatie [vrij vertaald]:
"De eiseres leed onmiskenbaar morele schade; naast de overlast van de gasdampen, het
lawaai en de geuren afkomstig van de fabriek, voelde zij zich angstig en ongerust toen zij
zag dat de situatie bleef voortduren en de gezondheidstoestand van haar dochter
verslechterde”706.
In een andere uitspraak heeft het EVRM bij het vaststellen van de schade die de eiseres
geleden heeft door de blootstelling aan de schadelijke emissies afkomstig van een fabriek in de
buurt, rekening gehouden met het feit "de eiseres zich angstig en ongerust voelde toen zij zag
dat de situatie jarenlang bleef voortduren”707.
In dezelfde geest heeft het EHRM de Roemeense staat bestraft voor het niet nemen van
voldoende maatregelen tegen milieuvervuiling [vrij vertaald]:
"Gelet op de gevolgen van het milieuongeval voor de gezondheid en het milieu, zoals
vastgesteld in internationale studies en rapporten, is het Hof van oordeel dat de
bevolking van de stad Baia Mare, met inbegrip van verzoekers, in een toestand van
ongerustheid en onzekerheid moest leven, die nog werd verergerd door de passiviteit van
de nationale autoriteiten, die verplicht waren voldoende en gedetailleerde informatie te
verstrekken over de gevolgen van het milieuongeluk voor hun gezondheid en het milieu
in het verleden, het heden en de toekomst, alsmede over de preventieve maatregelen en
de aanbevelingen voor de verzorging van de bevolking, die in de toekomst het slachtoffer
zou worden van vergelijkbare gebeurtenissen. Daarbij komt nog de angst voor de
voortzetting van de activiteit en de mogelijkheid dat van hetzelfde ongeval zich in de
toekomst zou herhalen”708.
Ook kunnen wij verwijzen naar het arrest Okyay c. Turquie709, dat een voldoende
geïndividualiseerd belang aanvaardt in hoofde van natuurlijke personen op het vlak van de
volksgezondheid, wanneer het risico sterk veralgemeend is. Hierin was sprake van
steenkoolcentrales die vervuiling veroorzaakten in een straal van 2.350 km.
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EHRM, uitspraak Lopez Ostra c. Espagne, 9 december 1994, Stuk N.3.
EHRM, uitspraak Giacomelli c. Italie, 2 november 2006, Stuk N.10.
EHRM, arrest Tatar c. Roumanie, 27 januari 2009, §122, Stuk O.11.
EHRM, arrest Okyay c. Turquie, 12 juli 2005, Stuk N.8.
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Het Franse Hof van Cassatie
In dezelfde geest heeft het Franse Hof van Cassatie onlangs de mogelijkheid tot vergoeding
van de schade als gevolg van angst uitgebreid tot alle aan asbest blootgestelde werknemers,
ongeacht of zij al dan niet werken bij een instelling die recht geeft op vervroegd pensioen710.
Het hof van beroep van Gent
Het hof van beroep van Gent heeft recentelijk de angstschade erkend bij een natuurlijk
persoon in het kader van de gezondheidseffecten veroorzaakt door gsm-antennes, bij
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: "Uit de inmiddels voorgelegde
metingen blijkt dat de angst van appellant voor de negatieve gezondheidsproblemen – gelet op
de actueel geldende normen en op basis van de thans gekende wetenschappelijke gegevens –
kennelijk onterecht is. Niettemin aanvaardt het hof voor de toekomst toch een zekere
angstschade in hoofde van appellant. De metingen die voorliggen betreffen momentopnames.
Er is verder nog geen wetenschappelijke zekerheid omtrent de gevolgen van dergelijke
stralingen op lange termijn. De voorliggende metingen beletten naar het oordeel van dit hof
dan ook niet dat appellant in de toekomst toch nog een zekere angst kan en zal ondervinden
ingevolge de aanwezigheid van deze mast. Dit betreft een subjectief gevoel waarvan NV
Orange Belgium niet kan verwachten dat appellant dit zomaar onderdrukt”. 711.
394. Recentelijk nog schreven 1000 Belgische artsen een open brief waarin zij waarschuwen voor
de gevolgen van de klimaatopwarming voor de gezondheid712. Schade aan de menselijke
gezondheid is een specifiek onderdeel van de schade die in hoofde van alle mede-eisers moet
worden weerhouden. Elk gezondheidsrisico slaat toe naargelang van de
levensomstandigheden en -voorwaarden waarin een persoon leeft. Hetzelfde geldt voor de
gezondheidseffecten van de klimaatopwarming. Buiten kijf staat echter dat elk kind zwaar zal
worden getroffen en dat ook minder jongere personen op de ene of de andere of op meerdere
manieren zullen worden getroffen.
§3.

De financiële (fiscale) impact afhankelijk van de reactiesnelheid van de overheden

395. Zowel het Emissions Gap Report van het UNEP uit 2019 (internationaal)713, als het recente
rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)714 gericht aan de Vlaamse
regering, zoomen in op de sociaal-economische kostprijs van het uitstelgedrag dat in het kader
van de klimaattransitie wordt waargenomen715.
396. In Vlaanderen roepen de werkgeversorganisatie Voka, de energieproducentenfederaties Febeg
en ODE, Fluvius, de vakbonden en de milieubeweging Bond Beter Leefmilieu de Vlaamse
overheid op om ervoor te zorgen dat de nodige investeringen voor een ecologische transitie
nu worden gedaan en niet worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Zij zijn
terecht van mening dat de begrotingsmarge in de toekomst niet zal toenemen. Wel in
tegendeel, deskundigen vrezen dat het door de vergrijzing van de bevolking steeds moeilijker
zal worden om het vereiste klimaatbeleid te financieren. Er zijn grote bedragen mee gemoeid.
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Franse Hof van Cassatie, arrest nr. 643 van 5 april 2019 (18-17.442), Stuk O.11.
Gent, 22 maart 2018, T.M.R. 2019/2, p. 181-182, Stuk M.23.
W. DE MAESENEER, “1.000 Belgische artsen waarschuwen in open brief voor gevolgen van
klimaatopwarming”, VRT, 10 oktober 2019, Stuk 0
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2019, Stuk K.13.
https://www.serv.be/serv/pagina/hete-patat-klimaatdebat
Zie ook infra, nr. 450.
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Volgens ruwe schattingen zijn er alleen al voor Vlaanderen extra investeringen van 6-13
miljard euro per jaar nodig716.
Bovendien gaat het geld dat voor laattijdige overgangsmaatregelen wordt uitgetrokken ten
koste van noodzakelijke investeringen in onder meer onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg,
bejaardenzorg en andere.
397. In het Sternrapport van 2006 is de boodschap duidelijk: hoe langer wij wachten, hoe hoger de
kostprijs zal zijn 717. Bovendien zullen het vooral de jonge mede-eisers zijn die, onder meer, de
verplichte jaarlijkse inkomstenbelasting, heffingen en toelagen zullen moeten betalen718.
§4.

Voor zover nodig: aanvullende elementen ter rechtvaardiging van het belang van de zeer
jonge en adolescente mede-eisers.

398. Van de mede-eisers is meer dan 30% jonger dan 30 jaar en meer dan 43% jonger dan 35 jaar.
Een deel van die jongeren valt in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar en van 10 tot 20 jaar.

Figuur 39. De mede-eisers, opgesplitst volgens leeftijd
Die mede-eisers zullen in toenemende mate de rechtstreekse en onrechtstreekse wereldwijde,
Europese en lokale gevolgen van de klimaatopwarming ondervinden, zoals beschreven in de
voorgaande secties. Hun leven zal rechtstreeks of onrechtstreeks worden beïnvloed, hier in
België, niet alleen door extreme weersomstandigheden maar ook door de stijgende
zeespiegel. Het betreft mensen die niet echt sterk mee oorzaak waren van de
klimaatopwarming.
399. In het voormelde arrest van het Hooggerechtshof van Colombia719 werden de verzoekers als
volgt geïdentificeerd [vrij vertaald].
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717
718

719

X., “Sociaal-Economische Raad Vlaanderen: 'Schuif de klimaatpatat niet door'”, Knack, 3 november 2019, Stuk
K.17.
Infra, nr. 450.
Zie bijvoorbeeld W. WINCKELMANS, “Vlaams klimaatplan kost tot 7 miljard euro per jaar”, De Standaard, 10
december 2019, Stuk K.18 waarin staat: “Het grootste gedeelte van de investeringen hoesten privéinvesteerders, individuele huishoudens of bedrijven op.”
Arrest van het Hooggerechtshof van Colombia van 5 april 2018, p. 13, Stuk O.6.
[vrij vertaald]: “The plaintiffs […] are identified as (...) a group of 25 children, adolescents, and young adults…
between 7 and 25 years of age, living in cities that are part of the list of cities most at risk due to climate
change… [With] a hope to live for 78 years on average (75 years for men and 80 for women) which is why they
expect to develop their adult life between 2041-2071 and in their old age from 2071 onwards. In those periods
of time, according to the climate change scenarios presented by IDEAM, the average temperature in Colombia
is expected to increase by 1.6 ° C and 2.14 °C, respectively (...)”
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"(...) een groep van 25 kinderen, adolescenten en jonge volwassenen... van 7 tot 25 jaar,
die in steden wonen, die op de lijst van steden staan die het meest bedreigd worden door
de klimaatverandering.... [Met] een gemiddelde levensverwachting van 78 jaar (75 jaar
voor mannen en 80 jaar voor vrouwen) bereiken zij de volwassenheid tussen 2041 en
2071, en vervolgens hun hoge leeftijd vanaf 2071. Volgens de door IDEAM
gepresenteerde klimaatveranderingsscenario's zal de gemiddelde temperatuur in
Colombia in deze perioden naar verwachting met respectievelijk 1,6°C en 2,14°C stijgen".
Hun interventie werd toegejuicht, precies omdat deze categorie jongeren nog meer te lijden
zal hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering. De discriminerende paradox die hier
wordt vastgesteld, is dat de oudere generaties de voordelen hebben gehad van het massale
gebruik van fossiele brandstoffen, dat tot de klimaatopwarming heeft geleid, en dat de
jongeren en de toekomstige generaties zullen opdraaien voor de kosten ervan.
400. De bekwaamheid om in rechte op te treden van minderjarigen kan redelijkerwijs niet in twijfel
worden getrokken, zoals het Waalse Gewest probeert te doen, aangezien zij wettelijk door hun
ouders worden vertegenwoordigd.
Het recht om in rechte op te treden, moet bestaan op het ogenblik dat de rechtsvordering
ingediend wordt. Wanneer de minderjarige tijdens de procedure meerderjarig wordt, legt hij
of zij een verklaring van voortzetting van de procedure af, zoals vereist.

SECTIE 3.

Tot besluit: ontvankelijkheid in hoofde van de mede-eisers

401. Bovenstaande gegevens spreken voor zich: de ingestelde vordering is ook ontvankelijk in
hoofde van de mede-eisers. Voor alle duidelijkheid: behalve wie op korte termijn komt te
overlijden, zal niemand van hen ontsnappen aan de gevolgen van de klimaatopwarming. Er is
inderdaad geen planeet B. De mede-eisers hebben een duidelijk belang bij de vordering in die
zin dat zij tot doel heeft te bekomen dat de verweersters eindelijk hun bijdrage leveren om
een gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen.
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HOOFDSTUK 6. Het procesbelang van de tussenkomende
partijen
402. De verzoeksters aanvaarden de vrijwillige tussenkomst van de bomen op 3 mei 2019 in.
In tegenstelling tot de verweersters zijn de verzoeksters van mening dat het verzoekschrift in
tussenkomst voldoende duidelijk is, zowel inzake de redenen voor de tussenkomst als inzake
de vorderingen.
De "rechtspersoon" is in wezen een juridische constructie die geen fysieke grenzen kent. De
grenzen ervan worden vastgesteld door de Mens, en alleen door hem, wat betekent dat als de
wil er is, het perfect mogelijk is om er rechtspersoonlijkheid aan te verlenen. Zo heeft het
Nieuw-Zeelandse parlement in 2017 rechtspersoonlijkheid verleend aan de Whanganuirivier720.
Aangezien de tussenkomende bomen in hun voortbestaan worden bedreigd721, is het niet zo
ondenkbaar om hun vorderingen in te willigen722.
Daarom willen de verzoeksters een lans breken om hun belang bij de vordering te doen
erkennen.

403. De verzoeksters zijn uiteraard op de hoogte van de tussenkomst van alle personen de dato van
3 juli 2019, ter ondersteuning van hun stelling.

720
721
722

Zie https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/04/maori-river-in-new-zealand-is-a-legal-person/ .
Zie, bij wijze van illustratie, het lot van de beuken in Vlaanderen.
A. VAN HOE, “Rechtspersoonlijkheid voor bomen: (on)denkbaar?”, R.W., 2018, n° 41, 1602.
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DEEL 6. TEN GRONDE
Titel I.

Hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2.
Titel II.

Hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3.

Inbreuk op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek
Stelling van de verweersters
Weerlegging

De tweede fout van de verweersters: miskenning van de
grondrechten
Algemeen kader: klimaatopwarming en grondrechten
Stelling van de verweersters
Weerlegging
*

404. In dit deel ontwikkelen de concluanten de twee middelen die zij ter ondersteuning van hun
vorderingen aanvoeren:
- Schending door de verweersters van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, met name de schending van de daarin ingebedde verplichting van
zorgvuldigheid en voorzichtigheid;
- De schending van de artikelen 2 en 8 van het EVRM en van de artikelen 6 en 24 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind.
405. Als autonome grondslagen voor hun vordering roepen de concluanten niet in:
- de schending van de voorzorgs- en preventieprincipes als autonome
normatieve beginselen723;
- de schending van eender welke internationaalrechtelijke normen die
behoren tot het internationale juridische klimaatregime724
- de schending van eender welke normen van het recht van de Europese Unie;
- de schending van de artikelen 22 en 23 van de Grondwet725;
- de schending van artikel 714 van het Burgerlijk Wetboek726.
De stellingen van de verweersters in verband hiermee worden derhalve verder in dit
document buiten beschouwing gelaten.

723
724
725
726

Cf. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gewest en Waalse Gewest.
Definitie: supra, nr. 69.
Cf. Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaamse Gewest.
Cf. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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TITEL 1. EERSTE MIDDEL: SCHENDING VAN DE
ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK
Hoofdstuk 1:

Stellingen van de verweersters

Hoofdstuk 2.

Beginselen met betrekking tot de buitencontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van de overheden

Hoofdstuk 3.

De fout in casu

*

406. Het eerste middel dat de concluanten inroepen, wordt in zes stappen ontleed.
In een eerste hoofdstuk vatten wij de standpunten van de verweersters samen ("Hoofdstuk 1.
Stellingen van de verweersters"). Vervolgens herinneren wij aan de beginselen met betrekking
tot de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de overheden (Hoofdstuk 2.
Beginselen betreffende de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de
overheden"). Waarna wij één voor één de toepassing in casu toetsen van de drie voorwaarden
die vereist zijn om de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid te kunnen inroepen: de
fout ("Hoofdstuk 3. De fout in casu: een verkeerd optreden"), de schade ("Hoofdstuk 4. De
schade in casu") en het oorzakelijk verband tussen fout en schade ("Hoofdstuk 5. Het
oorzakelijk verband in casu"). Daarna weerleggen wij bepaalde aanvullende stellingen die door
de verweersters worden aangevoerd ("Hoofdstuk 6. Aanvullende stellingen van de
verweersters: weerlegging"). Vervolgens formuleren wij onze conclusies (“Hoofdstuk 7. Tot
besluit”).
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HOOFDSTUK 1. Stellingen van de verweersters
407. Alle verweersters ontkennen dat zij in de uitwerking van hun klimaatbeleid de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek hebben geschonden, en wel om de volgende redenen.

SECTIE 1.

Standpunt van de Belgische Staat

408. De Belgische Staat beweert dat hij geen enkele fout heeft begaan in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en dat de concluanten niet hebben aangetoond dat in dit geval aan de
voorwaarden voor burgerlijke aansprakelijkheid is voldaan.
De Belgische Staat voert aan:
- dat de doelstellingen inzake vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2020 en 2030
zoals opgelegd door de Europese Unie, op weg zijn om gehaald te worden;
- wat betreft wat de Belgische Staat de "andere verplichtingen zoals opgenomen in Europese
of internationale normen"727 noemt, dat hij van mening is dat dit slechts
middelenverbintenissen zijn bij gebrek aan duidelijke normen die een handelen of niethandelen in een bepaalde zin opleggen;
- dat, met betrekking tot de normaal voorzichtige en zorgvuldige beoordeling van een
wetgever, ongeacht elke hogere norm die hem wordt opgelegd en die hij eventueel
geschonden heeft, de rechter van terughoudendheid moet getuigen om de grens van de
scheiding der machten niet te overschrijden en zich niet te mengen in de arbitrages die het
optreden van de wetgever beheersen;
- dat de controle door de rechter geen betrekking kan hebben op de
opportuniteitsvordering van de wetgever;
- dat de grenzen van de klimaatbevoegdheden van de Federale Staat nageleefd moeten
worden;
- dat het klimaatbeleid niet mag worden gevoerd zonder rekening te houden met andere
overwegingen inzake sociale cohesie of economische ontwikkeling, aangezien de Staat een
evenwicht moet vinden in de algemene belangen, dat trouwens ook in het recht van de
Europese Unie is verankerd;
- dat in dit verband de noodtoestanden en de doelstellingen die op verschillende
bevoegdheidsgebieden tegelijkertijd gehaald moeten worden, naar prioriteit moeten
worden gerangschikt;
- dat bij de beoordeling van het criterium van een normaal zorgvuldige en voorzichtige
wetgevende macht rekening gehouden moet worden met de context van de periode
waarin de gedraging wordt gesteld, wat betekent dat, zoals hier toegepast, het gedrag van
de Staat de laatste jaren niet onderzocht mag worden in het licht van de huidige
technische en wetenschappelijke kennis;
- dat de bepalingen van Europees recht die zouden zijn geschonden, geen rechtstreekse
werking hebben en dat particulieren er geen enkel recht aan zouden kunnen ontlenen;
- dat het feit dat de Belgische Staat geen enkele (internationale of Europese) sanctie is
opgelegd, van aard zou zijn dat de afwezigheid van buitencontractuele schuld uit diens
hoofde te bevestigen.
Onder specifieke verwijzing naar de conclusies van advocaat-generaal Leclercq voorafgaand
aan het arrest Ferrara Jung van het Hof van Cassatie van 28 september 2006, zoals zij worden
727

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 93. – vrij vertaald.
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ingeroepen door de concluanten en waarin de advocaat-generaal de mogelijkheid overwoog
dat de rechterlijke macht een onrechtmatig verzuim zou bestraffen in hoofde van de wetgever
in geval van gevaar, bijvoorbeeld voor de veiligheid, voor de volksgezondheid, voor de hygiëne
of voor de aantasting van het milieu, is de Belgische Staat van mening dat een dergelijk
voorbehoud in de huidige staat van ons grondwettelijk recht moeilijk aanvaardbaar zou zijn.
De mogelijkheid voor de wetgever om tussen te komen op grond van – zelfs hogere –
openbare belangen, zou deel uitmaken van zijn discretionaire bevoegdheid728.

SECTIE 2.

Standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

409. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert aan:
- dat het alle maatregelen heeft genomen die een normaal voorzichtige en zorgvuldige
overheid onder dezelfde omstandigheden zou hebben genomen;
- dat er geen positieve wettelijke norm bestaat die het Gewest ertoe verplicht specifieke
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, met uitzondering van de bepalingen van de
samenwerkingsakkoorden die tussen de Gewesten en de Federale Staat gesloten zijn;
- dat de aan van het Gewest toegewezen doelstelling om zijn broeikasgasemissies in 2020
met 8,8% te verminderen ten opzichte van de gemiddelde emissies over de jaren 2008,
2009 en 2010, gehaald is;
- dat in juni 2016 een Lucht-Klimaat-Energieplan werd aangenomen waarin het Gewest zich
ertoe verbonden heeft zijn broeikasgasemissies met 30% te verminderen ten opzichte van
de emissies van 1990, wat verder gaat dan de Europese doelstellingen;
- dat het Gewest in het kader van de goedkeuring van de voorlopige versie van het NKEP in
december 2018 duidelijk verklaard heeft dat het bereid is een verhoging van de
emissiereductieverbintenissen van de Europese Unie van 40 naar 55% te ondersteunen en
dat het aan deze verhoging wenst deel te nemen door de oprichting van een task force die
zich zal inzetten voor de versterking van de Brusselse component van het NKEP in
verschillende economische sectoren;
- tot slot, dat de goedkeuring van bindende maatregelen ter vermindering van de
broeikasgasemissies ernstige moeilijkheden met zich brengt voor het Gewest, met name
inzake eerbiediging van de grondrechten (eigendom, vrij verkeer, gelijkheid en nietdiscriminatie) van de burgers, en roept te dien einde het rechtsmiddel van nietigverklaring
in ten aanzien van de besluiten en ordonnanties die een lage-emissiezone invoeren in
Brussel.
410. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bovendien van oordeel dat de verzoeksters de
Rechtbank de facto verzoeken om de uitvoering van de samenwerkingsmechanismen waarin
de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen voorziet, op te leggen, daar waar het sluiten
van samenwerkingsakkoorden niet wordt opgelegd door de Bijzondere Wet en de
verweersters de autonomie hebben zelf de middelen te kiezen om hun verplichtingen na te
komen; dat de Rechtbank niet bevoegd is om het sluiten van een samenwerkingsakkoord op te
leggen.
Het bevestigt eveneens dat, terwijl de rechter de naleving van de algemene
zorgvuldigheidsplicht van de wetgever mag nagaan, het zich afvraagt of dergelijke
beoordelingen verenigbaar zijn met het beginsel van de machtenscheiding wanneer er geen
hogere normen met de voeten worden getreden die een referentie vormen en of de rechter
de betrokken wetgever aansprakelijk zou kunnen stellen omdat hij, in tegenstelling tot wat een
728
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goede huisvader zou hebben gedaan, geen voldoende begrotingskredieten zou hebben
toegestaan om te zorgen voor de uitvoering van een welbepaald beleid.
Bovendien meent het Gewest in geen geval een fout te hebben begaan in de zin van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre dat deze fout naar behoren bewezen en
voldoende gekarakteriseerd moet zijn, wat hier niet het geval is.
Tot besluit zou volgens het Gewest het oorzakelijk verband tussen de fout en de klimaatschade
"bijzonder los" zijn. Het meent dat de verzoeksters niet het bewijs leveren van hun individuele
schade, die verband zou houden met een vermeend niet-handelen of ontoereikend handelen
door het Gewest tegenover de klimaatopwarming.

SECTIE 3.

Standpunt van het Vlaamse Gewest

411. Het Vlaamse Gewest stelt om te beginnen dat het in artikel 7bis van de Grondwet bedoelde
beleid inzake duurzame ontwikkeling veronderstelt dat er een evenwicht wordt gevonden
tussen de maatschappelijke, economische en ecologische dimensie, wat betekent dat men zich
niet mag beperken tot het nemen van maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering
en dat er een evenwicht moet worden gevonden.
Meer dan de andere verweersters werkt het Vlaamse Gewest het idee uit dat het
klimaatprobleem pas efficiënt kan worden aangepakt als deze problematiek kadert in een
vooruitstrevende internationale en Europese aanpak. Vreemd genoeg meent het Vlaamse
Gewest dat de emissiereducties die door de concluanten worden nagestreefd, tot gevolg
zouden hebben dat het moeilijke evenwicht dat binnen de internationale gemeenschap tot
stand is gekomen, wordt verstoord.
Wat de rechtskracht betreft van de doelstellingen waartoe België zich heeft verbonden,
betwist het Gewest het bestaan van regels of verplichtingen met een rechtstreekse werking
slechts voor zover de verzoeksters aan de rechter zouden vragen de verweersters te
veroordelen tot het realiseren van doelstellingen die ambitieuzer zijn dan die welke in de
internationale akkoorden en in het rechtskader van de Europese Unie zijn vastgelegd. Het
Gewest merkt op dat de kritiek van de verzoeksters in werkelijkheid gericht zou zijn tegen de
doelstellingen die in het internationale en het Europese kader zijn vastgesteld.
Met betrekking tot de vermeende schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is het
Gewest van mening dat het oorzakelijke verband tussen fout en schade door de concluanten
niet wordt aangetoond: enerzijds zou zijn klimaatbeleid slechts een marginale invloed hebben
op de wereldwijde productie van BKG's en anderzijds laten de concluanten na het bewijs te
leveren van de positieve invloed op het wereldwijde klimaatprobleem, die zou resulteren uit
de naleving van de gevraagde doelstellingen. Bovendien beweert het Gewest dat het de
Europese doelstellingen tijdig zal kunnen naleven en meent het dus dat zijn gedrag blijk geeft
van zorgvuldigheid en omzichtigheid.
Wat de schade betreft, verdedigt het Vlaamse Gewest dezelfde argumentering als andere
verweersters: er zou geen individuele, actuele en vaststaande schade zijn.
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SECTIE 4.

Standpunt van het Waalse Gewest

412. Het Waalse Gewest overloopt alle maatregelen die het heeft genomen om zijn
klimaatverbintenissen na te komen en is daarom van mening dat het geen enkele fout begaan
heeft.
Wat de preventie- en voorzorgsbeginselen betreft, meent het dat deze niet op autonome basis
door particulieren voor de nationale rechter ingeroepen kunnen worden.
Aangezien de grondrechten en het voorzorgs- en preventiebeginsel niet rechtstreeks kunnen
worden ingeroepen, leidt het Waalse Gewest daaruit af dat de vordering van de concluanten
wel degelijk een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering is, wat in dit stadium reeds door de
concluanten wordt bevestigd, ook al zullen wij zien dat zij subsidiair gebaseerd zijn op de
rechtstreekse schending van de hierboven vermelde grondrechten en beginselen.
Het Gewest is van mening dat het niet mogelijk is te vragen dat de verweersters ertoe
veroordeeld worden om de totale hoeveelheid Belgische emissies te verminderen zonder
rekening te houden met de verdeling van de bevoegdheden tussen de deelstaten van de
Federale Staat. Het Gewest gaat zo ver dat het beweert dat deze bevoegdheidsverdeling
voorrang zou hebben op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat een overheid niet
verantwoordelijk kan worden gesteld voor de nalatigheid van andere partijen met andere
bevoegdheden. Bovendien mag de rechter deze entiteiten niet verplichten de door of
krachtens de Grondwet vastgestelde vormen van samenwerking toe te passen.
Bovendien herinnert het Gewest aan de voorwaarden voor de uitvoering van de
verantwoordelijkheid van de overheid, maar maakt het een onderscheid tussen de
aansprakelijkheidsregelingen naargelang het de uitvoerende of de wetgevende macht betreft.
De aansprakelijkheid van de wetgever, zo beweert het Gewest, zou niet weerhouden kunnen
worden in het licht van een algemene standaard van voorzichtigheid, omdat de fundamentele
functie van de rechterlijke macht erin zou bestaan de wet toe te passen en niet de
rechtvaardiging of de verdiensten ervan te beoordelen, en de interventies van de wetgever zijn
het resultaat van arbitrages tussen politieke en andere overwegingen. Vreemd genoeg zouden
de interventies van de wetgever volgens het Gewest ook gebaseerd zijn op overwegingen "tot
toepassing van het programma van de regeringen zoniet van de politieke partijen die specifiek
tot zijn activiteit behoren”729.
Wat de schade betreft meent het Gewest dat de eisende partijen niet kunnen aanvoeren een
huidige of toekomstige schade te lijden, en dat Klimaatzaak vzw alleen morele schade kan
lijden door de schade die kan worden toegebracht aan haar maatschappelijk doel, schade die
herstelbaar is bij equivalent en niet in natura. Voorts zou de ingeroepen schade zich voor geen
van de partijen onderscheiden van de verdediging van het algemeen belang. Nog steeds
volgens het Gewest zou tot slot het oorzakelijk verband niet vaststaan.

729

Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, nr. 302 – Vrij vertaald.
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SECTIE 5.

Tot besluit

413. Op die kritieken zal hierna geantwoord worden. Zij worden allemaal betwist door de
concluanten, ofwel omdat ze irrelevant zijn, ofwel omdat in feite of in rechte dwalen, ofwel
allebei. Wij wijzen er echter nu reeds op dat het in deze titel ontwikkelde middel, nl. de
schending van de in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ingebedde
verplichting tot zorgvuldigheid en omzichtigheid, strikt genomen een nationaal rechtsmiddel
is. Kritieken die de rechtstreekse of onrechtstreekse werking van supranationale rechtsnormen
ontleden of die zich beroepen op het vermeende gebrek aan rechtstreekse werking van
supranationale normen, zijn derhalve irrelevant. Ook moet worden opgemerkt dat bepaalde
kritieken stellingen hernemen, die al weerlegd zijn bij het aantonen van de ontvankelijkheid.
Wat die kritieken betreft, verwijzen wij naar het deel in kwestie.
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HOOFDSTUK 2. Beginselen met betrekking tot de
buitencontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van de overheden
414. In dit hoofdstuk herinneren wij aan de beginselen met betrekking tot de buitencontractuele
burgerlijke aansprakelijkheid van de overheden ("Sectie 2. Rappel van de beginselen"), na een
verduidelijking die leidt tot twee voorafgaande opmerkingen ("Sectie 1. Voorafgaande
opmerkingen").

SECTIE 1.

Voorafgaande opmerkingen

415. Alvorens de uiteenzetting van de beginselen met betrekking tot de burgerlijke
aansprakelijkheid van de overheden aan te vangen, dringen twee inleidende opmerkingen zich
op.
1) De Federale Staat is van mening dat, bij gebrek aan een veroordeling van België in het
kader van internationale en Europese sanctiemechanismen, men moet concluderen
dat België zijn verplichtingen nakomt en niet in gebreke gesteld kan worden gemeten
naar normaal zorgvuldig en omzichtig gezag730.
Het is duidelijk dat de uitvoering van de aansprakelijkheid van de overheid in het licht
van de nationale aansprakelijkheidsregeling niet wordt opgeschort en geen rekening
moet houden met de uitvoering van Europese of internationale sanctiemechanismen
waartoe de schadelijdende personen geen toegang hebben en waarvan de activering
afhankelijk is van voorwaarden die buiten de buitencontractuele aansprakelijkheid
vallen.
2) De verweersters insinueren herhaaldelijk of stellen zelfs uitdrukkelijk dat de
verzoeksters in casu pleiten voor de toepassing van een aansprakelijkheidsregeling die
afwijkt van het gemeen aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder met betrekking tot de
vaststelling van de schade en het oorzakelijke verband tussen fout en schade. Dat is
duidelijk niet het geval. De enige divergenties tussen de partijen hebben betrekking op
de manier waarop de toepassing van de beginselen moet worden beoordeeld in het
licht van de bijzondere kenmerken van de klimaatopwarming.

SECTIE 2.

Rappel van de beginselen

416. De rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat de Federale Staat en de deelstaten
onderworpen zijn aan de regels van het gemene recht inzake aansprakelijkheid en herstel van
aan anderen toegebrachte schade. De in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde gemeenrechtelijke aansprakelijkheid vereist dat aan drie voorwaarden tegelijk wordt
voldaan: het bestaan van een fout, het bestaan van een schade en een oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade. Wij overlopen elke vereiste en nemen in de uiteenzetting de door
de verweersters aangekaarte discussiepunten mee.
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§1.

Eerste voorwaarde: de fout

1.1

Algemeen

417. De eerste voorwaarde is het bestaan van een fout, zijnde een tekortkoming op de
voorzichtigheidsplicht, beoordeeld aan de hand van het model van de "normaal zorgvuldige en
voorzichtige bestuurlijke overheid", of als een inbreuk op een rechtsregel, zoals geformuleerd
door het Hof van Cassatie in een arrest van 25 oktober 2004:
“… de fout van de bestuurlijke overheid, die op grond van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek haar aansprakelijkheid kan meebrengen, bestaat in een
gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden
volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in
dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige
andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm
of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde,
waarbij deze overheid verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te
doen”731.
Met betrekking tot het verkeerd optreden in het alternatief dat zopas uiteengezet werd, is de
maatstaf dezelfde wanneer het een wetgever betreft, zo oordeelt het Hof van Cassatie in een
arrest van 10 september 2010: “De Staat kan in de regel aansprakelijk worden gesteld voor
onrechtmatig wetgevend optreden of nalaten. Het behoort aan de rechter na te gaan of de
Staat als wetgever heeft gehandeld zoals kan verwacht worden van een normaal zorgvuldige
en omzichtige wetgever”732.
Tot besluit moet eraan herinnerd worden dat de aansprakelijkheid van de rechterlijke macht
op dezelfde beginselen kan worden gebaseerd. In zijn arresten van 19 december 1991 en van 8
december 1994 (arrest Anca II) heeft het Hof van Cassatie gesteld dat “de fout van een
magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383 B.W. aansprakelijk kan
zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat
moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig
magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke
dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een
nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de
interne rechtsorde waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier
wei iets te doen”733 (benadrukking door de concluanten).
418. Het Hof van Cassatie aanvaardt nu dat de Staat aansprakelijk gesteld kan worden voor de
schuld van de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht.
De verweersters betwisten het beginsel niet dat zij aan de wettelijke
aansprakelijkheidsregeling onderworpen zijn. De verzoeksters zullen dus niet terugkomen op
de evolutie van de aansprakelijkheid van de overheden.
731

732
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Cass., 25 oktober 2004, J.L.M.B., 2005, p. 638, Stuk M.9; M. MAHIEU & S. VAN DROOGHENBROECK, “La
responsabilité de l’Etat législateur”, J.T., 1998, p. 830 tot 833, Stuk I.2 – Vrij vertaald.
Cass., 10 september 2010, Pas., 2010, nr. 508, p. 2229, Stuk 0 – Vrij vertaald.
Cass. 8 december 1994, J.T.,1995, p. 497; zie ook Cass., 26 juni 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1166 en v., en de
beschouwingen van D. PHILIPPE, “à propos de la responsabilité des magistrats”; zie ook Brussel, 14 januari
2000, J.L.M.B., 2000, p. 589 en de beschouwingen van A-L. DURVIAUX “La responsabilité de l’Etat pour les
fautes commises par ses magistrats”; Civ. Luik, 5 oktober 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1795.
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Het feit dat de drie machten van de Staat deze laatste aansprakelijk kunnen stellen, geeft in
deze zaak dus geen aanleiding tot discussies over de vraag wie van hun respectievelijke
wetgevers en uitvoerende machten verantwoordelijk is voor het niet-handelen van de
verweersters. De verzoeksters klagen uiteraard dat de gedaagden niet de passende
maatregelen hebben genomen, of het nu gaat om wetgevende of uitvoerende maatregelen,
om het probleem van de klimaatopwarming op te lossen en de gevolgen die hun belangen en
grondrechten schenden, te voorkomen.
1.2

De wetgevende macht: een specifieke aansprakelijkheidsregeling?

419. Bestaat er een aparte burgerlijke aansprakelijkheidsregeling voor de wetgevende macht, zoals
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beweren?
420. Zoals hierboven gezien kan de wetgever op dezelfde manier aansprakelijk gesteld worden als
de uitvoerende macht en de overheden in het algemeen, wat indruist tegen wat met name
beweerd wordt door Waalse Gewest, dat stelt dat de aansprakelijkheid van de wetgever
alleen in het geding kan komen door schending van een norm die boven de wet of het decreet
staat, waarbij het criterium van de normaal gesproken voorzichtige en zorgvuldige wetgever
aan de kant moet worden geschoven vanwege het feit dat de wetgever moet oordelen over
allerlei soorten bezorgdheden in het kader van de uitoefening van een brede
beoordelingsbevoegdheid.
Nu zijn het alle overheden die, bij de uitoefening van hun normatieve of uitvoerende
bevoegdheden, of gewoon in hun materiële handelingen en gedragingen, op hun niveau en
overeenkomstig hun bezorgdheids- en bevoegdheidsgebied een beoordelingsbevoegdheid
moeten uitoefenen, die doorgaans even ruim is als die van de wetgever. De uitvoerende macht
moet ook economische, maatschappelijke en politieke factoren, kortom alle door de
verweersters genoemde factoren, tegen elkaar afwegen om haar eigen normen of individuele
handelingen aan te nemen. Niets onderscheidt deze van de wetgevende macht. De
verantwoordelijkheid van een gemeente, om een ander machtsniveau te nemen, zal op
dezelfde wijze in het geding komen, ongeacht of een verkeerd optreden toe te schrijven is aan
de gemeenteraad of aan het college van burgemeesters en schepenen van de gemeente, of
aan de beide gezamenlijk.
Inzake klimaat, een overduidelijk transversale materie734, is het nog minder duidelijk hoe
verschillende criteria toegepast kunnen worden op een wetgever en zijn uitvoerende macht,
gelet op het feit dat deze twee machten voortdurend met elkaar in interactie staan: de
wetgever heeft het initiatief nodig van zijn uitvoerende macht, die op zijn beurt de door de
wetgever vastgestelde normen moet toepassen; de uitvoerende macht moet over een
meerderheid beschikken binnen de wetgevende macht, zoniet zal regeren onmogelijk zijn, en
het is bekend dat als ook de wetgever initiatiefrecht heeft, voor de uitvoering van deze
bevoegdheid een meerderheid nodig is. Deze voorwaarde maakt dat een initiatief van de
oppositie uiteindelijk maar zelden tot de goedkeuring van een wet leidt. Het is dus onmogelijk
om de aansprakelijkheid van de uitvoerende en de wetgevende macht wegens schadelijk niethandelen van elkaar te onderscheiden. Dit is de reden waarom de concluanten de entiteiten
zelf – respectievelijk de Federale Staat en de Gewesten – in vraag stellen, ongeacht de
respectievelijk verantwoordelijkheden die respectievelijk hun wetgever en hun regering
toekomen.

734

Supra, nr. 289.
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Op Belgisch vlak zijn de klimaatbevoegdheden niet enkel verdeeld tussen de verweersters
maar ook tussen de wetgevende en uitvoerende macht van elk van hen. Een groot deel van de
initiatieven die van aard zijn dat zij de broeikasgasemissie verminderen, hebben geen
wettelijke bevoegdverklaring nodig, of beschikken al over een dergelijke bevoegdverklaring,
waarbij deze op ontoereikende wijze uitgevoerd werd.
421. Uiteindelijk zegt het Waalse Gewest niets anders dan wat de concluanten zopas uiteengezet
hebben, wanneer het verklaart dat de interventies van de wetgever ook afhankelijk van
zouden zijn van beschouwingen "inzake uitvoering van het programma van de regeringen
zoniet van de politieke partijen die specifiek onder zijn activiteit vallen"“735. Deze verklaring kan
alleen maar worden gezien als een bevestiging dat de aansprakelijkheidsregeling van de
wetgever aan dezelfde voorwaarden moet worden onderworpen als die welke gelden voor de
aansprakelijkheid van de uitvoerende machten, aangezien de uitvoering van een programma
ter bestrijding van de klimaatopwarming het gevolg is van de verwevenheid van hun
respectievelijke acties of tekortkomingen.
422. Het Waals Gewest probeert te doen geloven dat het beoordelen van de aansprakelijkheid van
de wetgever op basis van de algemene voorzichtigheidsplicht zou neerkomen op het vellen van
een oordeel over de opportuniteitskeuzes van de wetgever. Het Gewest is er zich terdege van
bewust dat dit duidelijk niet het geval is wanneer de aansprakelijkheid van de overheden,
welke deze ook mogen zijn, ter discussie staat. De vraag is of de uitoefening van de
beoordelingsbevoegdheid door de overheid foutief was: dat wil zeggen, of de wetgever heeft
nagelaten te handelen of te laat heeft gehandeld of kennelijk een verkeerde keuze heeft
gemaakt, terwijl een voorzichtige wetgever wel had moeten handelen. De rechtbank zal zich
op de algemene rechtsbeginselen baseren om dit vast te stellen: niet met redenen omklede
beslissing; niet-naleving van de proportionaliteitsbeginselen, enz.; gebrek aan voldoende
onderzoek...
423. Het Waalse Gewest probeert nog de indruk te wekken dat het door de concluanten geciteerde
arrest van het Hof van Cassatie van 10 september 2010 niet van dien aard is dat het de
afzonderlijke aansprakelijkheidsregeling van de wetgevende macht in twijfel trekt.
Het Gewest stelt dat [vrij vertaald] "het geenszins betekent dat de algemene
voorzichtigheidsplicht in alle denkbeeldige gevallen kan worden ingeroepen. Wel integendeel:
- dit arrest betreft de aansprakelijkheid van de wetgever voor de schending van een
hogere norm, namelijk de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; het gaat niet om de
inroeping van de enige algemene voorzichtigheidsnorm, bij gebrek aan een schending
van een hogere rechtsnorm dan de wet;
- In dit arrest wordt ook gesteld dat "de loutere verwijzing naar een arrest van het
Grondwettelijk Hof dat prejudicieel een tegenstrijdigheid tussen wet en Grondwet
ontwaart op grond van de toestand van het recht op het ogenblik waarop het
oordeelt, niet volstaat als een eigen beoordeling"; dit vereist wel degelijk de controle
van het Grondwettelijk Hof om te trachten de wetgevende macht aansprakelijk te
stellen voor een vermeende schending van de Grondwet.
Een volledige lezing van het arrest van het Hof van Cassatie van 10 september 2010 bevestigt
de stelling van de concluanten echter ten volle.

735

Aanvullende conclusies van het Waalse Gewest, § 306 – Vrij vertaald.
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“1. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens,
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade
is ontstaan, verplicht deze te vergoeden.
2. De Staat kan in de regel aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig wetgevend
optreden of nalaten. Het behoort aan de rechter na te gaan of de Staat als wetgever
heeft gehandeld zoals kan verwacht worden van een normaal zorgvuldig en omzichtig
wetgever.
3. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof, in het kader van een prejudiciële vraag, dat
een wettelijke bepaling indruist tegen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet heeft nog
niet tot gevolg dat vaststaat dat de wetgever onrechtmatig heeft gehandeld in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De aansprakelijkheid van de wetgever voor het nemen van een foutieve wetgeving
vraagt een eigen beoordeling door de rechter aan wie gevraagd wordt de Staat te
veroordelen op grond van een onrechtmatige daad. De loutere verwijzing naar een arrest
van het Grondwettelijk Hof dat prejudicieel een tegenstrijdigheid tussen wet en
Grondwet ontwaart op grond van de toestand van het recht op het ogenblik waarop het
oordeelt, volstaat niet als een eigen beoordeling.
5. De appelrechters stellen vast dat het Grondwettelijk Hof in antwoord op een
prejudiciële vraag heeft vastgesteld in een arrest van 9 december 1998, dat artikel 34,
§1, 1°, WIB92 de Grondwet schendt. Zij oordelen dat de vaststelling door dat Hof dat een
bepaling strijdig is met de Grondwet noodzakelijk betekent dat het foutieve gedrag in
hoofde van de wetgever vaststaat. Zodoende verantwoorden zij hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.”
De zaak die door het Hof van Cassatie werd beslecht, kon niet illustratiever zijn voor de
juistheid van de stelling van de concluanten. Het Grondwettelijk Hof had geoordeeld dat een
norm ongrondwettelijk was. Het Hof van Beroep was van oordeel dat het zich louter op dit
arrest van het Grondwettelijk Hof kon baseren om vast te stellen dat de wetgever
onrechtmatig had gehandeld. Het had met andere woorden gemeend dat de
ongrondwettigheid volstond om de fout vast te stellen. Het Hof van Cassatie van zijn kant is
van oordeel dat het niet instemmen met de Grondwet "nog niet tot gevolg heeft dat vaststaat
dat de wetgever onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek", juist omdat "het behoort aan de rechter na te gaan of de Staat als wetgever heeft
gehandeld zoals kan verwacht worden van een normaal voorzichtige en zorgvuldige wetgever
". Indien de rechter moet beoordelen of in casu en ondanks een door het Grondwettelijk Hof
vastgestelde ongrondwettigheid, de Staat gehandeld heeft zoals een normaal voorzichtige en
zorgvuldige wetgever zou doen, moet hij dat a fortiori uiteraard doen wanneer het niet vereist
is een ongrondwettigheid vast te stellen om een verkeerd optreden vast te stellen. Wat het
Hof hier zegt, is dat de toets van de " normaal zorgvuldige en voorzichtige wetgever" moet
worden doorstaan, zelfs wanneer het Grondwettelijk Hof een ongrondwettigheid van de wet
heeft vastgesteld, wat een bijzonder krasse stelling van het Hof is.
424. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat dit argument voorheen niet onderschreef, sluit zich
aan bij de stelling van het Waalse Gewest. Het haalt twee arresten van het Hof van Cassatie
aan om zijn stelling te onderbouwen736.
-

736

"Een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering
tot herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, is bevoegd om

Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p. 44 – Vrij vertaald.
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-

na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende wijze zijn wetgevende
opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan nakomen, ook al
verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen welke
middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren" (Cass., 28
september 2006, J.T., 2006; p. 595 en v.)
"Onder voorbehoud van het bestaan van een onoverkomelijke dwaling of van een
andere grond van vrijstelling van aansprakelijkheid begaat de wetgever een fout
wanneer hij een reglementering uitvaardigt die indruist tegen een
gemeenschapsrechtelijke norm die hem verplicht op een welbepaalde manier iets niet
te doen, zodat, indien die fout schade veroorzaakt, de burgerlijke aansprakelijkheid
van de wetgever in het gedrang komt" (Cass., 30 april 2015, R.G. C.12.06.37).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt, met betrekking tot het eerste aangehaalde arrest,
niet te hebben begrepen dat, gegeven het feit dat de wetgever over een
beoordelingsbevoegdheid beschikte en het de uitoefening van die beoordelingsbevoegdheid
was, die bekritiseerd werd in het kader van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling,
dat niet kon gebeuren op grond van een rechtstreekse schending van een hogere norm, maar
in het licht van het criterium van de normaal voorzichtige en zorgvuldige wetgever.
Wat het tweede aangehaalde arrest betreft, is de schending van een onthoudingsplicht
duidelijk de schending van een hogere norm met rechtstreekse werking, en brengt deze
schending de aansprakelijkheid van de wetgever met zich mee. Dit arrest zegt echter niets
meer dan dat. Er wordt niet gezegd dat de wetgever alleen op deze manier en niet door een
verkeerd optreden aansprakelijk kan worden gesteld .
425. Voorts beroept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich op een arrest van het Hof van Beroep
van Brussel van 4 juli 2002 dat de naleving van de algemene voorzichtigheids- en
zorgvuldigheidsplicht bij de beoordeling van de fout van de wetgever heeft gecontroleerd in de
mate die nodig is om te toetsen of de wettelijkheid van het doel is bereikt in overeenstemming
met de hogere norm. Het concludeert dat het bestaan van een hogere norm die de wetgever
een bepaald gedrag oplegt, hoe dan ook noodzakelijk is. De gewone rechter moet nagaan of de
Staat zich heeft gedragen als een voorzichtig en zorgvuldig die in dezelfde omstandigheden
wordt geplaatst om aan deze hogere norm te voldoen. Het Gewest concludeert dan ook dat, in
tegenstelling tot wat de verzoeksters in hun hoofdconclusies stellen, de vraag naar de
rechtstreekse werking van de hogere norm ook relevant is in het kader van de schending van
de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht.
Het Gewest vergist zich duidelijk. In dit geval is er geen rechtstreekse werking. De hogere norm
veronderstelt, zoals de verzoeksters hierboven hebben uiteengezet, de uitoefening van de
beoordelingsbevoegdheid, die wordt getoetst aan het gedrag van een normaal voorzichtige en
zorgvuldige wetgever. Maar zelfs al was de redenering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest correct, dan nog moet worden opgemerkt dat noch het Hof van Beroep noch het Hof
van Cassatie, in de rechtspraak die ze aanhalen, geoordeeld heeft dat het nodig was om
binnen het toepassingsgebied van een hogere norm te vallen om het gedrag van de wetgever
te kunnen toetsen in het licht van de algemene voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht.
Deze beoordeling kan los staan van het onderzoek naar de schending van een hogere norm
met rechtstreekse werking.
426. Het blijkt dus dat het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen rechtspraak
van het Hof van Cassatie hebben kunnen vinden die het door de verzoeksters aangehaalde
principiële arrest van 10 september 2010 tenietdoet, zij het dat zij geprobeerd hebben deze
arresten iets anders te doen vertellen dan wat zij eigenlijk zeggen. Het is dan ook duidelijk dat,
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ongeacht de betrokken macht – uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht – wel degelijk
dezelfde criteria in acht genomen moeten worden.
427. Elke verweerster moet, om de eigen klimaatverplichtingen na te leven, het aandeel bepalen
dat de wetgevende macht en de uitvoerende macht toekomt, en onder meer om de beslissing
van de Rechtbank ten uitvoer te leggen ingeval de rechter ingaat op de verzoeken.
In dit verband moet worden opgemerkt dat het Waalse Gewest de buitengewone stelling uit
de doeken doet op grond waarvan de wetgever niet aansprakelijk zou kunnen worden gesteld
op basis van zijn voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht, en de uitvoerende macht
bovendien niet aansprakelijk kan worden gesteld bij gebrek aan een wetgevende machtiging in
overeenstemming met de Grondwet. Met andere woorden, het Waalse Gewest probeert de
aansprakelijkheidsregeling van het openbare gezag dermate te verlammen, dat de toepassing
ervan onwerkbaar wordt.
428. Het Vlaamse Gewest van zijn kant gaat niet in op de toepassing van het principe van de
normaal voorzichtige en zorgvuldige wetgever. Het Gewest is van mening dat het zich heeft
gedragen als een normaal voorzichtige en zorgvuldige overheid737.
429. De Federale Staat betwist evenmin dat de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling ook
op de wetgever wordt toegepast. Het Gewest verwijst op een juistere en veel genuanceerdere
manier naar de geciteerde rechtsleer, precies dezelfde als die welke wordt geciteerd door het
Waalse en het Brusselse Gewest, onder meer van de professoren Van Droogenbroeck en Van
Ommeslaghe, en van procureur-generaal Leclercq, namelijk dat bij de beoordeling van het
gedrag van de wetgever in het licht van het criterium van de normaal voorzichtige en
zorgvuldige wetgever, zorgvuldig rekening moet worden gehouden met de
beoordelingsbevoegdheid van de wetgever. Zo herinnert de Federale Staat eraan dat [vrij
vertaald] "het Hof van Cassatie de rechterlijke macht verbiedt zich uit te spreken over de
opportuniteit van bestuurlijke beslissingen". Dit geldt a fortiori wanneer het gaat om de
beoordeling van de opportuniteit van de beslissingen van de wetgever”738.
De Staat gaat zelfs nog verder en verwijst daarbij naar andere passages van professor Van
Droogenbroeck dan die welke door het Waalse en het Brusselse Gewest werden aangehaald,
met name betreffende het arrest van het Hof van Cassatie van 10 september 2010, dat
hierboven uitvoerig is besproken739, en waaruit de zeer gerichte voorstelling blijkt die deze
twee Gewesten ervan hebben gemaakt:
"Bij het beoordelen van het criterium van de normaal voorzichtige en zorgvuldige
wetgever, moet men tevens rekening houdend met de tijdsgeest waarin het gedrag
kaderde. S. Van Drooghenbroeck licht dit duidelijk toe:
‘Uit het arrest van 10 september 2010 komt in ieder geval een aanwijzing naar voren die
trouwens aansluit bij voormelde bevindingen van het Hof van Justitie van de Unie: het
onrechtmatige karakter van het gedrag van de wetgever mag alleen vanuit een
welbepaald historisch perspectief worden beoordeeld. In overeenstemming met de
beginselen die van toepassing zijn op de burgerlijke aansprakelijkheid, moet men in feite
peilen naar wat het gedrag zou zijn geweest van een normaal voorzichtige en
zorgvuldige wetgever die zich in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats bevond’”.
737
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Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 90, § 194. – Vertaald
Aanvullende conclusies van de Federale Staat, p. 90 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, pp. 94 en 95 – Vrij vertaald.
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En dan nog dit740:
"In zijn conclusies voorafgaand aan het arrest van 28 september 2006, vat de AdvocaatGeneraal Leclercq het begrip van de criteria van de normaal voorzichtige en zorgvuldige
wetgever als volgt samen [vrij vertaald]:
Ik ben geneigd te denken dat, zonder het beginsel van de scheiding der machten met de
voeten te treden, de rechtbanken en hoven van de rechterlijke macht de wetgever
kunnen bestraffen door een veroordeling tot de betaling van schadevergoeding wanneer
die wetgever zich niet gedraagt als een goede huisvader, dat wil zeggen als een normaal
zorgvuldige wetgever in dezelfde concrete omstandigheden en met dezelfde politieke
beleidsruimte".
430. De standpunten van de Belgische Staat en van het Vlaamse Gewest sluiten dus aan bij die van
de verzoeksters.
Voorts formuleert de eerste Advocaat-Generaal Leclercq in zijn conclusies voorafgaand aan het
Ferrara Jung-arrest van het Hof van Cassatie van 28 september 2006741 bepaalde
beschouwingen die in dit dossier aandacht verdienen:
“Het lijkt mij dat wij mogen stellen dat de wetgever die nalaat te handelen wanneer er gevaar
dreigt, niet als een goede huisvader handelt. Ik denk met name aan het nalaten te handelen
wanneer het land bedreigd wordt door risico's op het gebied van veiligheid,
volksgezondheid, hygiëne en milieuschade”742 (eigen benadrukking) – vertaald.
En verder:
“Ik ga nog verder en zeg, in dezelfde gedachtengang, dat de wetgever die nalaat de
maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om zijn onderdanen de grondwettelijke
rechten en vrijheden alsook de rechten en vrijheden van het EHRM, zich niet gedraagt
zoals verwacht mag worden van een wetgever die als goede huisvader handelt.” –
vertaald.
Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2018 bevestigt dat de uitvoerende macht
aansprakelijk kan worden gesteld voor de schending van een algemene gedragsnorm op basis
van het criterium van de goede huisvader. Op dezelfde manier kan de wetgevende macht op
dezelfde grondslagen door de rechter veroordeeld worden743. In het licht van het beginsel van
de scheiding der machten is er inderdaad geen enkele reden om op de wetgever een
specifieke aansprakelijkheissregeling toe te passen.
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Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 95 - Vrij vertaald.
Cass., 28 september 2006, C.020570.F, Stuk 0 – Vrij vertaald.
Conclusies van de eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ voorafgaan aan Cass., 28 september 2006, J.T.,
2006, p. 599, Stuk 0 - Vrij vertaald.
C.C., 19 juli 2018, 106/2018, B. 7.: Een fout kan bestaan in een «schending van een algemene gedragsnorm die
gebiedt te handelen zoals een normaal zorgvuldige en voorzichtige persoon die zich in dezelfde
omstandigheden bevindt dat zou doen.» Zie ook: Cass. (1e kamer), 27 oktober 2006, R.G.C.03.0584.N, M.
LAMBERT DE ROUVROIT & T. COPPÉE, La distinction entre droit public et droit privé, Limal, Anthémis, 2019, p.
316-319.
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§2.

Tweede voorwaarde: de schade

431.

De tweede voorwaarde voor het toepassen van de aansprakelijkheid van de overheid verwijst
naar het bestaan van een schade die gekenmerkt wordt door de inbreuk op een subjectief
recht of een gewoon belang.
De schade moet vaststaand zijn en mag niet hypothetisch of zuiver gebeurlijk zijn. Algemeen
genomen echter moet een schade in het kader van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet
noodzakelijkerwijze ontstaan en tegenwoordig zijn. De schade mag ook toekomstig zijn op
voorwaarde dat het zeker is dat zij zich in de toekomst zal voordoen. De schade moet niet
noodzakelijkerwijze zeker zijn wat de draagwijdte ervan betreft, maar wel wat het beginsel
ervan betreft. Die zekerheid is een judiciële zekerheid waarvoor de “ernstige
waarschijnlijkheid” geldt dat de benadeelde in een nadeliger toestand terecht zal komen als
gevolg van de fout (die zoals eerder gezegd, een verkeerd optreden kan zijn)744.

§3.

Derde voorwaarde: een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

432. De derde voorwaarde is dat er een oorzakelijk verband moet bestaan tussen schuld en schade.
Volgens de Belgische rechtspraak is oorzakelijk, de fout zonder dewelke de schade zoals zij zich
in concreto voordeed, niet zou hebben plaatsgevonden". Dit is de equivalentieleer betreffende
de voorwaarden.
Over deze kwestie zijn de verzoeksters en de verweersters het principieel niet oneens. De
Federale Staat herinnert eraan dat volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie het
oorzakelijk verband “veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan
zoals ze zich heeft voorgedaan”, en vermeldt enkele relevantie referenties745.
De partijen zijn het echter oneens over de manier waarop de beginselen in dit dossier
toegepast moeten worden. Deze kwestie zullen wij verder in dit document bespreken.

744
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D. DE CALLATAŸ & N. ESTIENNE, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2: Le
dommage, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, 75, Brussel, Larcier, p. 37 met verwijzingen naar de
rechtspraak.
Cass., 30 mei 2001, Pas., 2001, I, p. 991; Cass., 6 december 2013, arrest F-20121206-5 (C.10.0204.F) – Vrij
vertaald.
Zie ook P. VAN OMMSESLAGHE, Traité de droit civil belge – les obligations, Bruylant, 2013, Volume 2, p. 1612.
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HOOFDSTUK 3. De fout in casu: een verkeerd optreden
433. De fout in dit dossier bestaat in, om het met de woorden van het Hof van Cassatie te zeggen746,
een “verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal
zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert”. Het verkeerd
optreden dat de concluanten de verweersters verwijten bestaat er concreet in dat zij niet hun
bijdrage leveren om een gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen. Zoals wij uiteengezet
hebben in het Deel Feiten, werd de grens voor een dergelijke opwarming die niet
overschreden mag worden, zoals vastgesteld door de internationale wetenschappelijke en
diplomatieke gemeenschappen, eerst vastgelegd op 2°C maar is intussen bijgesteld tot 1,5°C
tegenover de niveaus van 1990.
434. Advocaat-Generaal Leclercq verwijst naar de goede huisvader als maatstaf van een normaal
voorzichtige en zorgvuldige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert. De
concluanten beschrijven in vijf luiken de feiten die ons ertoe nopen te besluiten dat de
verweersters zich wat hun klimaatgovernance betreft, niet als een goede huisvader gedragen
hebben en dat nog steeds niet doen.
Deze feiten zijn de volgende:
1) de bedreiging van een gevaarlijke klimaatopwarming is een zeer sterke bedreiging;
2) de verweersters zijn in staat die bedreiging te kennen, meer nog, zij kennen deze al
geruime tijd;
3) de waarschijnlijkheid dat de bedreiging werkelijkheid wordt, is uiterst groot en ook dat
weten de verweersters al lang;
4) het is mogelijk om doeltreffende preventieve maatregelen te treffen en in het licht van
het gevaar zijn deze maatregelen redelijk;
5) toch handelen de verweersters niet als dusdanig; zij hebben het nodige niet gedaan.
Bepaalde omstandigheden, die overbodig zijn om de fout vast te stellen maar de ernst ervan
verergeren, verdienen kort de aandacht.
In de hierna volgende secties onderzoeken wij de genoemde feiten (“Sectie 1. De goede
huisvader versus de feiten”) en de bezwarende omstandigheden (“Sectie 2. In overvloed:
bezwarende omstandigheden”) om vervolgens af te sluiten (“Sectie 3. Tot besluit”).

746

Supra, nr. 417.
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SECTIE 1.
§1.

De goede huisvader versus de feiten

De bedreiging van een gevaarlijke klimaatopwarming is een zeer sterke bedreiging

435. De ernst van de bedreiging van een gevaarlijke opwarming werd uiteengezet in het Deel
Feiten747. Wij hebben er een gedetailleerde beschrijving gegeven van de gevolgen van een
dergelijke opwarming voor de ecosystemen en de menselijke gemeenschappen op onze
planeet748. Indien het gevaar werkelijkheid wordt, zal dit leiden tot enorme, heel waarschijnlijk
onomkeerbare schade en tot miljarden slachtoffers749. Lijden zonder weerga750. België en zijn
inwoners zijn al getroffen en zullen in de toekomst nog meer getroffen worden751. In het
bijzonder jonge kinderen zullen zeer zwaar getroffen worden752.
De verzoeksters hebben de ernst van deze bedreiging vastgesteld aan de hand van de
rapporten van het IPPC en, in mindere mate, van andere verslagen. Geen van de verweersters
betwist het wetenschappelijke gezag van deze verslagen en van de besluiten die erin
geformuleerd worden. Integendeel, de verweersters erkennen uitdrukkelijk de ernst van wat
één van hen “de noodsituatie op het gebied van klimaat” noemt, een vaak gehanteerde
beoordeling van de toestand753.
Er is tussen de verzoeksters en de verweersters dus geen discussie over het bestaan en de
ernst van deze bedreiging.
§2.

De verweersters zijn in staat die bedreiging te kennen, meer nog, zij kennen deze al geruime
tijd

436. Er kan geen discussie zijn over het feit dat de verweersters weet hebben van de bedreiging die
een gevaarlijke opwarming vormt, en dat zij hiervan in werkelijkheid al vele jaren weet
hebben.
437.

De ernst van de bedreiging van een gevaarlijke opwarming heeft de internationale
gemeenschap al meer dan dertig jaar opgeschrikt. De oprichting van het IPPC in 1988754 is daar
het tastbare bewijs van. Het besluit van het UNFCCC in 1992 en de formulering van zijn
belangrijkste doel in zijn artikel 22755 vormen er een andere onmiskenbaar bewijs van. De
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Supra, nr. 103-173
Zie in het bijzonder het Deel Feiten, Hoofdstuk 4. De gevolgen van een gevaarlijke opwarming. Wij herinneren
eraan dat dit hoofdstuk grotendeels gebaseerd is op het Bijzonder IPPC-Verslag van 2018, waarin de gevolgen
van een opwarming met 1,5°C vergeleken worden met de gevolgen van een opwarming met 2°C in 2100, en
dat de planeet in werkelijkheid op weg is naar een opwarming met 4°C in 2100. Zie infra nr. 65. Dit laatste feit
werd, voor zover nog nodig, door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties eens te meer bevestigd in
diens recent rapport; UNEP, Emissions Gap Report 2019; Executive Summary, november 2019, IX, Stuk E.20.
Voor wat het aantal getroffen mensen betreft, zie nr. 131-134.
D. CARRINGTON, “Climate crisis: 11,000 scientists warn of ‘untold suffering’”, The Guardian, 5 november
2019, Stuk L.16.
Supra, nr. 143-177.
Zie, enkel wat hun gezondheid betreft, The Lancet Countdown 2019, Stuk E.22, supra nr. 128.
Zie bijvoorbeeld de resolutie van 28 november 2019 van het Europees Parlement: kondigt een noodsituatie op
het gebied van klimaat en milieu af. Europees Parlement, Resolutie van 28 november 2019 over de
noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu, (2019/2930(RSP), Stuk G.38.
Supra, nr. 28.
Supra, Deel Feiten, Hoofdstuk 3. Het UNFCCC (1992) en het sleutelbegrip “gevaarlijke antropogene
klimaatopwarming», nr. 69 en v.
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massale toetreding van de Staten tot dit Verdrag756 wijst op ondubbelzinnige wijze op het
gevoel van urgentie dat al aanwezig was en gedeeld werd door de internationale
gemeenschap.
438. Sinds 1988 is België partij bij het Verdrag dat het IPCC opgericht heeft757. Sinds 1992 is België
ook partij bij het UNFCCC, en zelfs op twee manieren: als land en als lid van de Europese
Unie758.
439. Zo heeft België, sinds 1988, de redactie van alle IPCC-rapporten opgevolgd759. Daarbij heeft
België kunnen meewerken en bijdragen aan de geformuleerde besluiten760. Denken wij met
name aan de Evaluatierapporten van 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014. Denken wij ook aan de
opeenvolgende Speciale rapporten. Herinneren wij ook aan de uitzonderlijke
wetenschappelijke kwaliteit van de rapporten761. Herinneren wij ook aan hoe het IPCC werkt,
met name in drie werkgroepen – een eerste werkgroep die de natuurkundige beginselen van
de klimaatverandering bestudeert, een tweede werkgroep die de gevolgen, de kwetsbaarheid
en de aanpassing aan de klimaatverandering bestudeert, een derde werkgroep die de
middelen bestudeert om de klimaatopwarming te milderen762 – en aan het werkbeginsel dat
inhoudt dat de ingezamelde kennis systematisch ter beschikking gesteld wordt van de
beleidsmakers763. Al deze facetten van de kennis nodig om inzicht te verwerven in de
klimaatopwarming en de bijbehorende uitdagingen, werden en worden de beleidsmakers ter
beschikking gesteld, sinds 1990764 om precies te zijn.
440. Als partij bij het UNFCCC heeft het land ook, van COP tot COP, kunnen volgen hoe de
diplomatieke consensus rond het begrip ‘gevaarlijke opwarming’ geëvolueerd is.
Pro memorie, de mijlpalen in die evolutie:
het vierde Evaluatierapport van het IPCC van 2007, dat het heeft over de kritische drempel
van 2°C en de maximale broeikasgasconcentratie in de atmosfeer die met die drempel
overeenkomt (450 ppm CO2-equivalent) en de gevolgen ervan voor het Actieplan van Bali,
eveneens goedgekeurd op de COP-13 in Bali in 2007765;
- de uitdrukkelijke bevestiging van de drempel van 2°C (en van de 450 ppm CO2-equivalent) in
het Akkoord van Kopenhagen op de COP-15 in 2009766;
- de vermelding in datzelfde Akkoord van de mogelijkheid dat de uiterste drempel van 2°C
bijgesteld moet worden tot een drempel van 1,5°C767;
-
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Supra, nr. 72: het UNFCCC werd ondertekend door 196 Staten en een regionale organisatie, de Europese Unie,
dit zijn meer partijen dan er Staten aangesloten zijn bij de Verenigde Naties.
Supra, nr. 29.
Supra, nr. 199.
Mevrouw Miet Smet, staatssecretaris voor Leefmilieu in 1989, hoorde op de internationale
klimaatvergaderingen van die tijd tot de politici die verklaarden dat er sprake was van “de plicht vooruit te
kijken en te handelen, zodra er ernstige tekenen van gevaar zijn, zelfs al is er nog geen volledige
wetenschappelijke zekerheid”). A. DE GREEF, “Getuigenverslag van een klimaatmisdaad. Schuldig verzuim of
hoe het klimaat in 1989 niet gered werd”, De Standaard Weekend Magazine 2019/19, Stuk K.19.
Met betrekking tot de betrokkenheid van de regeringen van de Lidstaten bij de werkzaamheden van het IPCC
en bij de goedkeuring van de besluiten naar aanleiding van die werkzaamheden, zie supra, nr. 29-31 alsook nr.
38.
Supra, nr. 32 en 35.
Supra, nr. 35.
Supra, nr. 29 en nr. 32-33.
Supra, nr. PARTIE 1.TITEL 5.HOOFDSTUK 1.SECTIE 3: het eerste Evaluatierapport van het IPCC, AR1, 1990.
Supra, nr. 81-82.
Supra, nr. 81-82.
Supra, nr. 84.
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de bevestiging van de drempel van 2°C (“onder de 2°C”) en de bevestiging van de noodzaak
om te overwegen de wereldwijde doelstelling bij te stellen tot een opwarming met 1,5°C in
de Akkoorden van Cancún, zoals goedgekeurd op de COP-16 in 2010768;
een bevestiging te meer van de drempels “onder de 2°C of 1,5°C” op de COP-17 van Durban
in 2011769;
het initiatief tot een Gestructureerde dialoog tussen experten dat genomen werd op de COP18 van Doha in 2012, om te onderzoeken of een drempel van 2°C toereikend was en of de
opwarming niet beperkt moest worden tot 1,5°C770;
de besluiten van deze Gestructureerde dialoog tussen experten (2013-2015), die de drempel
van 2°C ontoereikend bestempelen en de noodzaak bevestigen om zeker onder de 2°C te
blijven771;
de bekrachtiging van deze besluiten in artikel 2.1a) van het Akkoord van Parijs dat gesloten
werd op de COP-21 in 2015772;
het initiatief, dat op diezelfde COP genomen werd, om het IPCC een Speciaal rapport te
vragen over de verschillen gemeten naar gevolgen van een opwarming met 1,5°C versus een
opwarming met 2°C;
de besluiten van dit in 2018 verschenen verslag, die hierboven uitgebreid besproken werden.
Iedere keer was België aanwezig. Voor een goed begrip, de COP-beslissingen worden bij
consensus genomen: het land ging akkoord met de inhoud ervan, heeft mee beslist773.
Herinneren wij er ook aan dat het tot stand komen van de wetenschappelijke en diplomatieke
consensus over de drempel voor een gevaarlijke klimaatopwarming, hand in hand ging met het
tot stand komen van een consensus betreffende de reductiedoelstellingen voor de
broeikasgasemissies, die gehaald moeten worden om te voorkomen dat deze kritische
drempel overschreden wordt774. Dat het tijdens die debatten, in 2007 al, meer bepaald sinds
de COP-13 van Bali dat jaar, duidelijk was en door de ondertekenende partijen van het
UNFCCC erkend werd dat de drempel van 2°C voor de Bijlage I-landen een vermindering van de
broeikasgasemissies inhield met 25 tot 40% tegen 2020 en met 80 tot 95% in 2050 tegenover
de niveaus van 1990775. Dat van de COP-13 in 2007 tot de COP-21 van Parijs (2015) deze
reductiedoelstellingen voor de Bijlage I-landen, in het bijzonder de reductiedoelstelling van 2540% tegen 2020, jaar na jaar, COP na COP, opnieuw bevestigd werden776. Wij wijzen er
opnieuw op dat de COP-beslissingen bij consensus genomen worden: het land ging akkoord
met de inhoud ervan, heeft mee beslist777.

Wij herinneren bovendien in het bijzonder aan de volgende verklaringen en handelingen
vanwege de verweersters, als dusdanig dan wel als Lidstaat van de Europese Unie, partij bij het
UNFCCC:
- 1996: op basis van het voorzorgsbeginsel beslist de Raad van de Europese Unie met de grens
van 2°C rekening te houden, waarbij aangegeven wordt dat het technisch en economisch
mogelijk is om een adequaat beleid te voeren778;
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Supra, nr. 86.
Supra, nr. 88.
Supra, nr. 89.
Supra, nr. 91-92.
Supra, nr. 75.
Supra, nr. 224-242.
Supra, nr. 226-229.
Supra, nr. 230-240.
Supra, nr. 75.
Supra, nr. PARTIE 1.TITEL 5.HOOFDSTUK 3.SECTIE 3.1.2. Voor zover nodig, herinneren wij eraan dat de Raad
het politieke orgaan is van de Europese Unie, bestaande uit de bevoegde nationale ministers.
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2009: in een parlementaire resolutie vraagt de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het
Federale Parlement dat de Regering op de COP-15 in Kopenhagen zou pleiten van een
reductie van de broeikasgasemissies op nationaal vlak met 25-40% tegen 2020 en met 8095% tegen 2050, allebei tegenover 1990779;
2009: in lijn met een advies uitgebracht door de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen keurt het
Vlaamse Parlement een resolutie goed waarin staat dat voor de ontwikkelde landen en in het
licht van het voorzorgsbeginsel, de reductiedoelstellingen voor de broeikasgasemissies van
25 tot 40% tegen 2020 en van 80 tot 95% tegen 2050, allebei tegenover 1990, noodzakelijk
zijn780;
januari 2010: tussen de COP-15 in Kopenhagen en de COP-16 in Cancún bevestigen de EU en
haar 27 Lidstaten (“the EU and its 27 Member states”) hun engagement om de wereldwijde
opwarming te beperken tot minder dan 2°C tegenover de pre-industriële niveaus en
erkennen dat zij, aansluitend op de vaststellingen van het IPCC, de broeikasgasemissies met
25 tot 40% moeten beperken tegen 2020 en met 80 tot 95% tegen 2050. Deze verbintenissen
worden bevestigd in een brief aan het adres van de Executive Secretary van het UNFCCC781.

441. Het lijdt niet de minste twijfel dat de verweersters sinds drie decennia bevoorrechte kennis
hebben van de bedreiging die een gevaarlijke klimaatopwarming vormt. Sinds ruim twintig jaar
(1996), op zijn minst sinds 2007, weten zij dat deze bedreiging een kritische drempel inhoudt,
die eerst vastgelegd was op 2°C, vervolgens op 1,5°C, en dat deze kritische drempel zich voor
ontwikkelde landen zoals België vertaalt in de noodzaak om de broeikasgasemissies te
beperken, voor een drempel van 2°C, met 25 tot 40% tegen 2020, en met 80 tot 95% tegen
2050, allebei tegenover het niveau van 1990. En noodzakelijkerwijze met meer voor een
drempel van 1,5°C.
§3.

De waarschijnlijkheid dat de bedreiging werkelijkheid wordt, is uiterst groot en ook dat
weten de verweersters al lang

442. De bedreiging van een gevaarlijke opwarming is geen bedreiging die weinig waarschijnlijk is en
die men bewust zou kunnen negeren. Wel in tegendeel, sinds vele jaren staat zonder de
minste twijfel vast dat de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet, uiterst groot is, om niet te
zeggen zeker, als geen gepaste acties ondernomen worden. Sinds het Akkoord van
Kopenhagen (2009) en de Akkoorden van Cancún (2010) voert het UNEP jaarlijks een Emissions
Gap Assessment uit om na te gaan of het beleid dat de partijen bij het UNFCCC voeren, in lijn
ligt met wat nodig is782. De toegevoegde waarde van deze Assessments tegenover de
werkzaamheden van het IPCC is juist dat zij elk jaar gepubliceerd worden en gezaghebbend zijn
op de COP’s onder het Verdrag783. Al een decennium lang stellen deze rapporten van jaar tot
jaar een tekort aan handelen vast om een gevaarlijke opwarming te voorkomen en
verkondigen dit met nadruk784. Alle beschikbare bronnen zeggen hetzelfde. Het is zonder meer
een duidelijk vaststaand gegeven, dat niet meer betwist kan worden.
§4.

Het is mogelijk om doeltreffende preventieve maatregelen te treffen en in het licht van het
gevaar zijn deze maatregelen redelijk
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Zie bijvoorbeeld supra nr. 88, betreffende de COP-17 in Durban in 2011.
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443. Bij een zeer zware bedreiging, waarvan het uiterst waarschijnlijk is dat zij zich voordoet, rijzen
twee vragen aan het adres van de goede huisvader: kan het gevaar voorkomen worden, en zo
ja, is het redelijk om dat te doen?
4.1

Kan het gevaar worden voorkomen?

444. Het is zonder meer mogelijk om preventieve maatregelen te treffen tegen een gevaarlijke
opwarming. Sinds de ontdekking van het probleem bestaat hierover niet de minste twijfel.
Preventie hier behelst de strijd tegen de broeikasgasemissies, meer bepaald tegen een stijging
van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer. De volledige internationale gemeenschap is
het hierover ‘altijd al’ eens. Het UNFCCC (1992) getuigt hiervan in meerdere artikelen, onder
meer in artikel 4.2a dat bepaalt dat elk van de Bijlage I-partijen maatregelen treft “om de
klimaatveranderingen in te perken door haar antropogene broeikasgasemissies te beperken en
broeikasgassenputten- en reservoirs te beschermen en uit te breiden”. [vrij vertaald] Dit
gegeven is al decennialang bekend en wordt niet betwist.
445. Wat betreft een gevaarlijke opwarming die opgevat wordt als zijnde een opwarming met 2°C,
is de wetenschappelijke en diplomatieke consensus het sinds 2007-2009 eens geworden over
het feit dat voor de Bijlage I-landen, de mogelijkheid tot doeltreffende preventie een
vermindering van de emissies inhield met 25 tot 40% tegen 2020 en met 80 tot 95% tegen
2050.
Deze percentages moeten naar boven herzien worden als gevolg van de bijstelling van de
gevaarlijke drempel van 2°C naar 1,5°C. Zoals wij verder in detail zullen toelichten, vereist een
naleving van de 1,5°C-drempel emissiereducties met 55 tot 65% tegen 2030 en een
nettonulemissie tegen 2050785.
446. Dus ja, preventie is ontegensprekelijk mogelijk en de verweersters zijn hiervan al lang volledig
op de hoogte. Bovendien weten zij zonder meer wat zij zelf moeten doen om daartoe te
komen.
4.2

Zijn dergelijke maatregelen redelijk?

447.

Het nodige doen om te voorkomen dat de drempel voor gevaarlijke opwarming overschreden
wordt, is praktisch en economisch gezien mogelijk. De kwestie stelt zich al decennia lang. In
1996 al meende de Europese Raad, waarvan de bevoegde Belgische minister deel uitmaakt,
door te besluiten om de 2°C-drempel na te leven, dat dit “technisch mogelijk… en economisch
gezien doenbaar is”786. [vrij vertaald]

448. Wij benadrukken dat vanuit het standpunt van de supranationale gemeenschappen, waartoe
België hoort, het nodige doen niet alleen mogelijk was maar ook een erkende
verantwoordelijkheid. Met name het feit dat de Europese Unie lid is van de Europese Unie, die
een gemeenschappelijk klimaatbeleid aan het uitwerken is, staat dit niet in de weg. Vanuit het
oogpunt van het gemeenschapsrecht staat het Verdrag betreffende de werking van de Unie dit
toe. Verschillende Lidstaten van de Unie, zoals Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk
en Zweden, hebben inderdaad voor deze weg gekozen en een klimaatbeleid uitgewerkt dat in
overeenstemming is met de reductiemarge van 25 tot 40% tegen 2020. De ETS-markt787 was
voor deze landen geenszins een obstakel om ook een ambitieuzer beleid ten aanzien van ETS785
786
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sectoren uit te werken. Dit alles wordt hieronder uitvoerig aangetoond788. Bovendien heeft het
land als partij bij het UNFCCC een nationale verantwoordelijkheid om zijn steentje bij te dragen
aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming789.
449. Is het ook redelijk om te doen wat nodig is sinds 2007, of in ieder geval sinds 2009-2010?
Laten wij eerst het werkelijke nut van een adequaat klimaatbeleid in herinnering brengen, ook
al is de huidige bijdrage van het land aan de wereldwijde uitstoot beperkt. Wij verwijzen in dit
verband naar de bewijsvoering op dit punt in het deel Ontvankelijkheid790 deel dat wij hier als
volledig overgenomen beschouwen.
Ten tweede mogen wij niet vergeten dat de tijd opraakt. De window of opportunity om het
klimaatbeleid bij te sturen, bedraagt tien tot dertig jaar791. Het Europees Parlement heeft dan
ook terecht een klimaatnoodtoestand uitgeroepen.
Van fundamenteel belang voor het antwoord op de vraag is tot slot ook het volgende gegeven:
hoe langer de noodzakelijke reducties worden uitgesteld, hoe ingrijpender de maatregelen
zullen zijn nodig om een gevaarlijke opwarming te voorkomen, of, hoe minder opties om het
doel te bereiken, hoe hoger de economische kostprijs en hoe kleiner de kans op succes.
Met andere woorden: de sociaal-economische prijs van uitstel staat buiten kijf en is
torenhoog.
450. In dit verband stelt het IPCC in zijn Evaluatierapport van 2014: "Het uitstellen van de mitigatieinspanningen die verder gaan dan de huidige inspanningen tot 2030, zal naar schatting de
moeilijkheid van een overgang naar lage emissies op lange termijn aanzienlijk vergroten en het
aantal opties dat verenigbaar is met het onder de 2°C houden van de klimaatverandering
onder het pre-industriële niveau, beperken"792.
Het UNEP stelt in zijn Emissions Gap Report 2019:
"Als er in 2010 serieuze klimaatmaatregelen waren genomen, zouden de jaarlijkse
reducties die nodig zijn om de emissieniveausom van 2°C en 1,5°C te halen, gemiddeld
slechts 0,7% en 3,3% per jaar zijn geweest. Aangezien dat niet is gebeurd, bedragen de
vereiste jaarlijkse verminderingen nu echter 2,7% per jaar vanaf 2020 voor de 2°Cdoelstelling, en gemiddeld 7,7% per jaar voor de 1,5°C-doelstelling. Het is duidelijk dat
hoe langer de actie wordt uitgesteld, hoe groter de noodzakelijke reducties zullen
zijn”793. (vrije vertaling)
En voorts:
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Infra, nr. 246-249.
Infra, nr. 620-622 en technische bijlage.
Supra, nr. 353-356.
IPCC, SR 1.5°C, SPM, p. 6, A.1, Stuk B.24.
Vertaling van: “Delaying mitigation efforts beyond those in place today through 2030 is estimated to
substantially increase the difficulty of transition to low-longer-term emissions levels and narrow the range of
options consistent with maintaining temperature change below 2°C relative to pre-industrial levels.”, geciteerd
in Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), nr. 71.
UNEP, Emissions Gap Report, Executive Summary, 2019, Stuk 0: “Had serious climate action begun in 2010,
the cuts required per year to meet the projected emissions levels for 2°C and 1,5°C would only have been 0.7
per cent and 3.3 per cent per year on average. However, since this did not happen, the required cuts in
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the 1,5°C goal. Evidently, greater cuts will be required ten longer that the action is delayed.”
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"Verder uitstel van de reducties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, zou
betekenen dat de toekomstige emissiereducties en de extractie van CO2 uit de atmosfeer
zo omvangrijk zouden zijn dat dit zal leiden tot een ernstige afwijking van de momenteel
beschikbare scenario's. Samen met de noodzakelijke aanpassingsmaatregelen dreigt dit
de wereldeconomie ernstig te schaden en de voedselzekerheid en de biodiversiteit in
gevaar te brengen"794. (vrije vertaling )
In de Urgenda-zaak deed het Hof van Beroep van Den Haag dezelfde uitspraak in zijn arrest
van 9 oktober 2018: " Doelstellingen voor 2030 en daarna kunnen niet wegnemen dat een
gevaarlijk situatie dreigt te ontstaan die vereist dat nu wordt ingegrepen. Naast de risico’s zijn
in dat verband ook de maatschappelijke kosten van belang. Naarmate er later wordt ingezet
op reductie van de emissies neemt het koolstofbudget sneller af en moeten op dat latere
tijdstip aanzienlijk verdergaande maatregelen worden genomen, zoals de Staat erkent om
uiteindelijk in 2050 het gewenste niveau van 95% reductie te bereiken."795 .
Wat België betreft, wordt in een recent rapport dat onder auspiciën van de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) is opgesteld, maar waarin verschillende sociaaleconomische actoren zijn samengebracht, gepleit voor een onmiddellijke financiering van de
te leveren inspanning796. Het gaat uit van de vaststelling dat er veel particuliere en openbare
investeringen nodig zijn om de doelstelling van een vermindering van de BKG-uitstoot met 35%
in de niet-ETS-sectoren tegen 2030 te halen.797. De kernboodschap is dat het vereiste
investerings- en financieringsbeleid niet kan worden overgelaten aan toekomstige wetgeving
of aan de komende generaties798. Er wordt onder meer gewezen op het effect van de reductieinspanningen op de beschikbare budgettaire ruimte. De financiering van het klimaatbeleid
moet gebeuren binnen een beperkte budgettaire ruimte, die in de toekomst niet zal
toenemen, wel integendeel. Als toekomstige issues die parallel met de beschikbare
budgettaire middelen zullen moeten worden gefinancierd en die de toestand zullen
bemoeilijken, refereert het verslag aan de vergrijzing van de bevolking en de grotere nood aan
financiering van de adaptatiemaatregelen799.
Wat de economische kostprijs van de reductiemaatregelen betreft, spoort hetgeen voorafgaat
met de opmerking van de eminente econoom Nicholas Stern in een baanbrekend rapport uit
2006, het Stern Review, dat sinds de publicatie ervan gezaghebbend is en onder andere door
de Europese Commissie vaak wordt gebruikt: tijdig actie ondernemen op maat van de
uitdagingen, is minder duur dan niets ondernemen of te weinig en te traag te handelen800. De
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UNEP, Emissions Gap Report, Executive Summary, 2019: “Further delaying the reductions needed to meet the
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Ibid., p. 5.
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geldelijke waarde van de vermeden schade is immers een kostenfactor waarmee rekening
moet worden gehouden bij het opmaken van de balans.
Nog steeds met betrekking tot de sociaal-economische kosten moeten nog twee punten
worden aangestipt:
- De overgang houdt ook enorm veel opportuniteiten in om de economie te ontwikkelen en de
concurrentiepositie op de internationale, regionale en lokale markten te versterken. Dit
aspect is duidelijk aanwezig in het klimaatbeleid van de Europese Commissie. In dit verband
en bij wijze van voorbeeld herinneren wij aan de eerder geciteerde Europese studie, waarin
wordt opgemerkt dat België, binnen de Unie, het land zal zijn dat het meeste voordeel zal
halen bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs: daar waar het Europese bbp gemiddeld
met 1,1% zal stijgen in vergelijking met een business as usual-scenario, zal het Belgische bbp
met 2,2% toenemen801.
- Wat is de waarde van de biodiversiteit die verloren zal gaan? Economen die de kwestie
bestuderen, hebben vastgesteld dat deze waarde systematisch wordt onderschat802.
4.3

Samenvatting

451. Tot besluit:
- het is mogelijk – technisch, economisch en vanuit de Europese context met een eigen
klimaatbeleid – om te doen wat nodig is om deze zeer ernstige dreiging, die zich met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen, tegen te gaan;
- het heeft bovendien écht nut om adequaat te handelen, zelfs als het land klein is;
- het is de allerhoogste tijd om deze mogelijke en nuttige actie uit te rollen;
- het is duidelijk dat uitstel onredelijk is, omdat de sociaal-economische kosten hoger zullen
liggen, het moeilijker zal worden en de kansen op succes sterk zullen afnemen.
§5.

Toch handelen de verweersters niet navenant; zij doen niet wat nodig is.

452. De verweersters voeren aan wat zij hebben gedaan. Hoewel wij de ogen niet sluiten voor wat
gebeurd is – elke maatregel is uiteraard welkom – toch moeten wij vaststellen dat deze
maatregelen en de ijver waarmee deze zijn uitgevoerd, helemaal niet in lijn liggen met de
omvang noch de snelheid van wat er absoluut moet gebeuren en waarvan zij wisten dat het
moest gebeuren.
Deze vaststelling staat buiten kijf.
Inderdaad:
het land zal de door de Europese Unie vereiste vermindering van de broeikasgasemissies met
15% in de niet-ETS-sectoren tegen 2020 niet halen803;
- terwijl deze procentuele verlaging gebaseerd is op een Europees beleid dat gericht is op een
reductie die, volgens de Europese autoriteiten zelf, ontoereikend is om de drempel van de
gevaarlijke klimaatopwarming te halen804, en
- deze kritische drempel daarin bovendien nog steeds wordt opgevat als 2°C en niet als
1,5°C805.
-
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Er waren reducties met 25-40% tegen 2020 nodig om de 2°C-drempel te halen en nog grotere
reducties om de 1,5°C-drempel te halen, en de verweersters wisten dit al sinds 2007.
De enige mogelijke balans voor de komende decennia is dat de verweersters volharden in hun
onrechtmatige nalatigheid806. Er is een gebrek aan elementaire zorgvuldigheid, aan
actiebereidheid, aan passende ambitie en aan ijver, wat ver afstaat van de houding van een
goede huisvader.
De supranationale gemeenschap (UNEP/UNFCCC en EU) en de nationale organen (Planbureau,
parlementen enz.) hebben de verweersters bovendien al lang en ondubbelzinnig
gewaarschuwd dat zij niet genoeg doen807, een vaststelling die ook gevolgen heeft voor de
beschouwde toekomst808.

SECTIE 2.

Ten overvloede: verzwarende omstandigheden

453. Er was geen beoordelingsmarge met betrekking tot de tegen 2020 te bereiken
broeikasgasemissiereducties. De wetenschappelijke en diplomatieke consensus was duidelijk:
25% tegen 2020 voor de Bijlage I-landen is een absoluut minimum ten aanzien van 2°C. Deze
percentages zijn dus niet alleen duidelijk ontoereikend, maar ook strikt noodzakelijk in het
licht van een drempel van 1,5°C.
454. Wij roepen echter ten overvloede de volgende elementen in.
Het voorzorgsbeginsel, een vast beginsel van het internationale milieurecht dat in artikel 3.3
van het UNFCCC wordt genoemd en in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten
van de mens wordt erkend809, strookt niet het feit dat de verweersters zich beroepen op
onzekerheden met betrekking tot de precieze timing en meting van bepaalde gevolgen van de
klimaatopwarming als reden voor hun uitstelgedrag;
Temeer daar de kennis over de gevolgen van de klimaatopwarming duidelijk aangeeft dat deze
gevolgen een bedreiging vormen voor de grondrechten van volwassenen en kinderen, hier en
overal ter wereld, in het bijzonder het recht op leven, op privacy en op een woonplaats; dat de
COP-16 in Cancún (2010) officieel nota heeft genomen van de eerste VN-resolutie, resolutie
10/4 van 2009, waarin deze gevolgen van de klimaatverandering voor de mensenrechten aan
de kaak worden gesteld. Verschillende rechtbanken hebben al in die zin geoordeeld, niet
alleen het Hof van Beroep van Den Haag in 2018 in de Urgenda-zaak, maar ook, onder andere
en met een zeer elegante pen, het Hooggerechtshof van Lahore in Pakistan sinds 2015810. Wij
herinneringen in dit verband ook aan de beschouwingen van Procureur-Generaal Leclercq met
betrekking tot de goede huisvader811.
455. Ook het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (WVV) moet in herinnering worden
gebracht. Wanneer een staat zich binnen de internationale gemeenschap verbindt, is die
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verbintenis niet zonder betekenis. Zij heeft gewicht. Zij weegt op het te ontwikkelen gedrag,
op het te voeren beleid812. Op grond van artikel 27 van het WVV kan men zich immers niet
beroepen op het nationale recht om het niet-nakomen van een verdrag te rechtvaardigen813.
Niet alleen heeft België het UNFCCC ondertekend en zich daarmee verbonden tot het
voorkomen van gevaarlijke opwarming, maar het heeft dit ook gedaan als Bijlage I-land,
waarmee het zijn historische verantwoordelijkheid voor het opwarmingsprobleem erkent en
een voortrekkersrol moet vervullen in de strijd tegen de klimaatopwarming. En sinds 1992
heeft het land zijn verbintenissen voortdurend herbevestigd, met name door zijn lidmaatschap
van alle COP’s, waar de reductiepercentages van 25-40% tegen 2020 voor de Bijlage I-landen
bevestigd en herbevestigd werden.
Het relevante punt van die contextuele gegevens is het volgende: de verweersters hadden de
tweeledige verplichting om hun deel te doen om een gevaarlijke opwarming te voorkomen,
ten aanzien van de vzw en de mede-verzoeksters en, meer in het algemeen, ten aanzien van
alle onderdanen van het land, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, enerzijds, en ten aanzien van de internationale gemeenschap op basis van de
verplichtingen in het kader van het UNFCCC, anderzijds. Het feit dat het verzuim jegens de
verzoeksters gekoppeld is aan een identieke verzaking jegens de internationale gemeenschap,
maakt de zaak nog ernstiger.

SECTIE 3.

Tot besluit

456. De concluanten roepen een verkeerd optreden in. Uit het voorgaande blijkt dat er kennelijk
inderdaad sprake is van een verkeerd optreden. Afgezien van de vijfstappenanalyse waaruit
die fout blijkt en van de bezwarende omstandigheden, refereren wij ook aan de bedenkingen
van Procureur-Generaal Leclercq met betrekking tot het verzuim van de overheid om op te
treden in een situatie waarin de veiligheid, de volksgezondheid en het milieu in gevaar zijn en
met betrekking tot het verzuim wanneer het gaat om het waarborgen van de grondrechten
van ‘s lands onderdanen en beschouwen wij deze hier als volledig overgenomen.
De verweersters hebben zich derhalve niet gedragen zoals een goede vader in dezelfde
omstandigheden van tijd en plaats zou hebben gedaan. De fout is bewezen.
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HOOFDSTUK 4. De schade in casu
457. In dit hoofdstuk zetten wij de schade uiteen die de concluanten lijden als gevolg van het
gebrek aan voorzichtigheid en zorgvuldigheid in hoofde van de verweersters. Hun standpunten
hieromtrent werden hierboven samengevat814, evenals het recht ter zake815. De bewijsvoering
verloopt in vijf stappen. Eerst herinneren wij aan enkele belangrijke kenmerken van de
klimaatopwarming en van de schade die deze veroorzaakt (Sectie 1. De trage en cumulatieve
reactie van het klimaatsysteem op de toenemende BKG-concentraties in de atmosfeer:
gevolgen voor de veroorzaakte schade"). Vervolgens analyseren en bewijzen wij de schade van
de eerste concluante, Klimaatzaak vzw (“Sectie 2. De schade van Klimaatzaak vzw”). Daarop
volgt een met bewijsmateriaal gestaafde analyse van de schade van de mede-verzoeksters
("Sectie 3. De schade van de mede-verzoeksters"). In deze twee secties zullen wij terloops
antwoorden op de enkele kritieken van de verweersters. Waarna wij afronden met de
conclusie ("Sectie 4. Tot besluit").

SECTIE 1. De trage en cumulatieve reactie van het klimaatsysteem op
de toenemende BKG-concentraties in de atmosfeer: gevolgen
voor de veroorzaakte schade
458. In het Hoofdstuk "De klimaatopwarming: basisgegevens”816 hebben wij de mechanismen
toegelicht die een klimaatopwarming veroorzaken als gevolg van een vervuiling van de
atmosfeer met antropogene broeikasgassen, in het bijzonder CO2. Wij benadrukten er de trage
reactie van het klimaatsysteem op de geleidelijke accumulatie van broeikasgassen in de
atmosfeer en de cumulatieve en latente aard van de daaruit voortvloeiende schade: er
verloopt 30 tot 40 jaar tussen de uitstoot van broeikasgassen enerzijds en het moment waarop
het opwarmende potentieel volledig tot uiting komt 817.
459. De traagheid waarmee het klimaatsysteem reageert, verklaart waarom wij drie tijdsfasen
kunnen onderscheiden in de schade die de klimaatopwarming veroorzaakt.
460. De eerste "fase" omvat de gevolgen van de klimaatopwarming die wij nu zien en die
veroorzaakt werd door de uitstoot van broeikasgassen tot ongeveer 1980818. Deze BKGemissies van 1750 tot 1980 hebben gezorgd voor een klimaatopwarming met 1°C819.
Een tweede fase van de schade omvat de schadelijke effecten van de uitstoot van
broeikasgassen die vanaf ongeveer 1980 tot nu zijn geproduceerd. Die schadelijke effecten
zullen zich de komende jaren geleidelijk aan, week na week, maand na maand, laten voelen.
Pas in 2050-2060 zullen zij volledig een feit zijn. Er zij aan herinnerd dat de uitstoot van
broeikasgassen de afgelopen decennia aanzienlijk is versneld820. De klimaatopwarming zal ruim
boven de 1°C stijgen, maar onder de 1,5°C blijven821. De schadelijke effecten van de
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opwarming die wij nu al waarnemen, zullen zeker en onomstotelijk in intensiteit en frequentie
toenemen: de emissies die deze verergering in gang zetten, worden nu al geproduceerd.
Bijzonder aan de schadelijke effecten die zich nu aan het voltrekken zijn, is precies dat zij niet
meer te vermijden zijn.
Een derde fase van de schade zal worden veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen
vanaf nu. Het staat onomstotelijk vast dat deze derde fase bovenop de eerste twee komt,
omdat het strikt genomen onmogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen van de ene op de
andere dag te stoppen822. Het enige wat mogelijk is, is de ernst ervan te beperken door de
uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Als het huidige uitstoottempo aanhoudt,
verwachten de klimaatwetenschappers een klimaatopwarming met 4°C, wat ongezien is op
wereldschaal op basis van gegevens die betrekking hebben op de voorbije 800.000 jaar823.
Als alle huidige verplichtingen in het kader van het Akkoord van Parijs worden nagekomen,
stevenen wij af op een klimaatopwarming met 3,2°C tegen het einde van deze eeuw824. De
opwarmingslimiet die volgens het Akkoord van Parijs moet worden nageleefd, is een
opwarming die ver onder de 2°C en bij voorkeur onder de 1,5°C blijft. Hoewel er geen lineair
verband bestaat tussen het niveau van de klimaatopwarming en de ernst van de veroorzaakte
schade825, neemt dat niet weg dat hoe groter de opwarming is, des te ernstiger de gevolgen
zijn. Dit blijkt ontegenzeggelijk uit de scenario's die het IPCC heeft uitgewerkt en geanalyseerd
zowel in zijn opeenvolgende Evaluatierapporten826 als, op een ingrijpende manier, in zijn
Speciaal rapport van 2018, dat een analyse maakt over het verschil, dat eerlijk gezegd beperkt
uitvalt ten opzichte van wat wij riskeren, tussen een opwarming met 1,5°C en een opwarming
met 2°C827. De voorspellingen worden aangevuld met omslagpunten die een zeer gevaarlijk
risico vormen en onomkeerbare en onbeheersbare gevolgen hebben828. Bijzonder aan deze
fase van schadelijke effecten is dat zij stoelt op een tandem van twee gegevens. Enerzijds de
zeer sterke toename van de klimaatopwarming op zeer korte termijn met 1°C tot 4°C binnen
het tijdsbestek van een mensenleven: behoudens drastische en dringende maatregelen,
zullen de kinderen die nu worden geboren, in 2100 in een 4°C warmere wereld leven.
Anderzijds de mogelijkheid om preventief actie te ondernemen door dringend te doen wat
nodig is: er is een manier om, door te doen wat dringend nodig is, de kritische drempel voor
een gevaarlijke klimaatopwarming met 1,5°C te halen.
Wij merken op dat de omschrijving "schadefase" op zijn plaats is. Inderdaad: deze schade is
één en ondeelbaar. Zij is de emanatie van eenzelfde progressieve accumulatie van BKG's en zij
komt ook op een geleidelijk manier tot stand829. De uitstoot van 1980 tot nu zou nooit zo
schadelijk geweest kunnen zijn als die niet voorafgegaan was door die van 1750 tot 1980, en
de toekomstige uitstoot zou nooit zo ernstig gevaarlijk zijn als zij niet voorafgegaan was door
die van 1750 tot 1980 en die van 1980 tot nu.
461. In het hoofdstuk "De gevolgen van een gevaarlijke opwarming" hebben wij de reeds
waargenomen gevolgen van de opwarming beschreven, zowel wereldwijd830 als op het
Belgische grondgebied831. Wij herhalen nogmaals dat zij het resultaat zijn van een opwarming
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-

met 1°C tegenover met het pre-industriële tijdperk. Herinneren wij er ook aan dat de gevolgen
die elders in de wereld worden waargenomen, ook een effect hebben op de inwoners van het
land en de integriteit van diens grondgebied832. En tot slot wijzen wij nogmaals op de omvang
van de getroffen deelgebieden van het dagelijks leven, waaronder:
de fysieke basisomstandigheden van het dagelijks leven, waaronder de temperaturen
(stijgende gemiddelden833 en hittegolven834) ) en de neerslagniveaus (droogte835,
watertekorten836, extreme regenval en stormen837, overstromingen838);
de integriteit van het grondgebied waarop wij leven, met name op het vlak van stijging van
de zeespiegel 839 en biodiversiteit840;
de gezondheid841, meer bepaald die van kwetsbare personen (ouderen, kinderen, zieken)842;
de geopolitieke stabiliteit en veiligheid843;
de voedselveiligheid844;
de energiezekerheid845;
de mobiliteit (vervoersinfrastructuur)846;
de economie en het evenwicht op de financiële markten847.
Nu al heeft de klimaatopwarming, al is het met slechts 1°C, een invloed op elk aspect van het
leven van mensen en andere wezens.
Al deze reeds waargenomen gevolgen zullen onvermijdelijk, dag na dag, en week na week,
nog erger worden als gevolg van de uitstoot van 1980 tot nu. Die verslechtering zal ten volle
tot uiting komen tegen 2050-2060 en zal grotendeels bestaan uit een intensivering en
toename van de frequentie van de schadelijke effecten die de bevolking nu al ondervindt.
Zoals reeds vermeld, zal deze onvermijdelijke opwarming leiden tot een opwarming met ruim
meer dan 1°C, maar met minder dan de 1,5°C-drempel848.
Daarbovenop komt er een schijf van extra schadelijke effecten als gevolg van de uitstoot
vanaf nu en het staat vast dat zij aan de basis zullen liggen van een opwarming met 4°C tegen
2100 als niet dringend drastische maatregelen worden genomen. Het jaar 2100 is niet ver weg.
Het is de tijd van onze kinderen en kleinkinderen. Er komt in deze eeuw zeker een punt
waarop de gevolgen structureel en onomkeerbaar, zo wijdverspreid en frequent zullen zijn, dat
zij elk individu in de gemeenschap op herhaalde manier zullen treffen. Deze uitspraak is verre
van hypothetisch. Deze conclusie sluit perfect aan bij de gezondheidsgerelateerde analyse die
zeventig van de beste wetenschappers in hun vakgebied hebben gemaakt in het
gerenommeerde tijdschrift The Lancet: op basis van de vaststelling dat een kind dat nu
geboren wordt, op een planeet zal leven die 4°C warmer is dan in het pre-industriële tijdperk,
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stellen zij vast dat de gezondheid van elk kind dat vandaag wordt geboren in elke fase van zijn
of haar leven ernstig zal worden beïnvloed door deze klimaatopwarming849.
462. Wij benadrukken nogmaals dat de opwarming die wij nu meemaken, absoluut uitzonderlijk is:
in pakweg een paar decennia overgaan van een wereldwijde opwarming met +1°C naar een
wereldwijde opwarming met +4°C – en het staat vast dat dit zal gebeuren als de uitstoot van
broeikasgassen onveranderd blijft toenemen – is nooit gezien in de geschiedenis van de
planeet, zoals zij gedocumenteerd is over een periode van 800.000 jaar850. De omvang van de
klimaatopwarming en het verwoestende potentieel ervan zijn ongeëvenaard.
463. Wij attenderen erop dat bovenstaande informatie ons hoofdzakelijk wordt aangereikt door de
IPCC-verslagen. Die verslagen worden door de internationale gemeenschap beschouwd als
"onweerlegbaar, niet alleen omdat ze de vrucht zijn van het gezamenlijke werk van vele
gerenommeerde deskundigen over de hele wereld, maar ook omdat de conclusies en de
voorspellingen ervan politiek zijn bekrachtigd door een groot aantal Partijen bij het
Klimaatverdrag (de landen die het Verdrag hebben ondertekend)", een citaat uit de website
Klimaat.be, die zichzelf “de Belgische federale site voor een betrouwbare informatie over
klimaatverandering” noemt851.

SECTIE 2.

De schade van Klimaatzaak vzw852

464. Zoals wij eerder gezien hebben853, is het maatschappelijke doel van Klimaatzaak vzw drieledig:
- de bescherming van de huidige en toekomstige generaties tegen de antropogene
klimaatverandering;
- de bescherming van de huidige en toekomstige generaties tegen het verlies aan
biodiversiteit;
- de bescherming van het leefmilieu in de zin van de wet van 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
De aantasting van deze drie belangen als gevolg van het gebrek aan voorzichtigheid en
zorgvuldigheid in het klimaatbeleid van de verweersters854 staat als een paal boven water. Wij
kunnen niet om de vaststelling heen dat deze belangen worden geschaad door de schade die
nu geleidelijk tot stand komt, zowel in de huidige fasen als in de vaststaande toekomstige fase
als gevolg van de emissies vanaf nu.
465. Met betrekking tot het bewijs van deze schade, die een morele schade is, verwijzen wij naar de
eerder vernoemde elementen en naar alle verwijzingen die ernaar worden gemaakt in het
Deel "Feiten" van deze conclusies.
SECTIE 3. De schade van de mede-verzoeksters
466. Van de 8.421 mede-verzoeksters zullen sommigen de geleidelijke totstandkoming van de
hierboven beschreven schade tegen 2100 volledig meemaken, anderen niet. De leeftijd die zij
vandaag hebben, zal hiervoor bepalend zijn855. In 2018 bedroeg de gemiddelde
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levensverwachting van de bevolking 81,5 jaar856. De jongsten onder hen zullen de hele evolutie
meemaken. De volwassenen van vandaag zullen een groot deel ervan meemaken en de rest is
voor hun kinderen. Wie vandaag een hoge leeftijd heeft, zal er een deel van meemaken, de
rest deel zal uitmaken van het leven van hun kinderen en kleinkinderen.
467. Momenteel is het niet mogelijk om de exacte omvang en de precieze aard van de huidige en
toekomstige negatieve gevolgen van de opwarming voor elk van de mede-verzoeksters vast te
stellen en te bewijzen. Algemeen gezien zijn de schadelijke gevolgen van de klimaatopwarming
zeer divers van aard en hebben zij een invloed op een groot aantal deelgebieden van het
dagelijks leven van de mens857. Er is sprake van drie soorten impact die de mede-verzoeksters
op een veralgemeende manier treffen: impact op hun gezondheid858, impact op hun
vermogen859 en impact op de geopolitieke veiligheid van de wereld waarin zij leven860. En twee
leeftijdsgroepen (0-10 en 10-20) komen naar voor, die in grote mate beïnvloed worden in hun
gezondheid, hun vermogen en anderszins861.
Uit alle kennis over de evolutie en de gevolgen van de klimaatopwarming worden echter twee
zekerheden duidelijk: de schade die de mede-verzoeksters lijden en in toenemende mate
zullen lijden als gevolg van de nalatigheid van de verweersters, is vaststaand en individueel.
468. Hun schade, zowel in haar huidige als in haar toekomstige dimensie, is vaststaand. Als wij het
criterium toepassen dat professor DALCQ in zijn traktaat over de burgerlijke aansprakelijkheid
weerhoudt862, stellen wij vast dat elk van de mede-verzoeksters in een betere situatie zou
verkeren als de verweersters zich als goede vader hadden gedragen en hun deel hadden
gedaan en doen om de drempel van een gevaarlijke opwarming te vermijden.
Dat vloeit op de eerste plaats voort uit de vaststelling door het IPCC, het UNEP en andere
autoriteiten van de sociaal-economische prijs die aan het uitstel verbonden is: hoe langer de
noodzakelijke reducties worden uitgesteld, hoe ingrijpender de maatregelen zullen zijn die
nodig zijn om een gevaarlijke opwarming te voorkomen, of hoe minder opties om het doel te
bereiken, hoe hoger de economische kostprijs en hoe kleiner de kans op succes863. Wij
verwijzen in dit verband naar de eerder gemaakte analyse, waarin de conclusies worden
gebundeld van het IPCC, het UNEP, het Hof van Beroep van Den Haag, de werkgroep
overheidsfinanciën van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het Stern-rapport en de
te grijpen kansen. Deze analyses worden hier als integraal overgenomen beschouwd. Dus, als
de verweersters een voorzichtig en zorgvuldig klimaatbeleid hadden gevoerd, met een
passend ambitieniveau zoals andere landen hebben gedaan864, zou elk van de medeverzoeksters de kans krijgen om te genieten van minder ingrijpende maatregelen, als
onderdeel van een breder scala aan opties, tegen een lagere economische kostprijs en met
een grotere kans op succes. En dit moet worden gezien in het licht van de huidige klimaatcrisis:
al deze gemiste kansen zijn van levensbelang.
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Het vaststaande karakter van de schade vloeit op de tweede plaats voort uit het feit dat, als
de verweersters in hun klimaatbeleid voorzichtig en zorgvuldig waren geweest, het resterende
koolstofbudget om de drempel voor een gevaarlijke opwarming niet te overschrijden op dit
moment iets groter zou zijn en er iets meer tijd zou zijn om te doen wat nodig is om te
voorkomen dat die drempel wordt overschreden. Dit aspect is al aan de orde gekomen in de
bespreking van het belang van de vordering van de concluanten. Wij verwijzen naar deze
passage: wat daarin wordt uiteengezet, wordt hier als zijnde volledig overgenomen
beschouwd. Nogmaals, de ernst van de aantasting van de belangen van de mede-verzoeksters
moet worden gezien in het licht van de huidige klimaatcrisis: deze beknotte kansen hebben
betrekking op vitale zaken.
Het bewijs van de vaststaande aard van de schade wordt geleverd:
met betrekking tot de sociaal-economische kostprijs van het uitstel, door de ingeroepen
rapporten en vonnissen, en
- met betrekking tot de bijdrage aan de gevaarlijke evolutie, door de rapporten van het IPCC
en het UNEP, in het bijzonder de lessen die zij bevatten over het wereldwijd beschikbare
koolstofbudget en de jaarlijkse daling ervan.
-

469. Deze vaststaande schade is zeker ook individueel.
Primo, en zeer prozaïsch gezegd gelet op wat er op het spel staat, betekent de onrechtmatige
nalatigheid van verweersters een inbreuk op het vermogen de mede-verzoeksters. Iedereen
met een inkomen moet jaarlijks inkomstenbelastingen betalen. Elke mede-eiser die vandaag of
morgen belastingen betaalt, zal letterlijk het budgettaire gelag van het uitstel betalen865,
althans voor een deel866, en zal ook voelen dat die prijs wordt besteed aan gelijktijdige
financiële noden via besparingen op de overheidsuitgaven. De marge op de
overheidsbegroting is inderdaad noodzakelijkerwijs beperkt. De SERV wees in dit opzicht
trouwens naar de financiering van de noden van de vergrijzende bevolking van het land867.
Vervolgens is er natuurlijk de impact op de uiterst ernstige dreiging die uitgaat van een
gevaarlijke klimaatopwarming. De waarschijnlijkheid dat deze dreiging werkelijkheid wordt,
werd negatief beïnvloed door het gedrag van de verweersters: het is iets waarschijnlijker dat
zij zich voordoet en dat zij zich eerder voordoet. Dit in een context van hoogdringendheid,
waarbij de tijd dringt. Om vast te stellen wat dit betekent voor elk van de mede-verzoeksters,
verwijzen wij naar bovenstaande samenvatting van de verschillende deelgebieden van het
dagelijks leven, die door de geleidelijke opwarming worden beïnvloed. Gezien de
alomtegenwoordigheid en het dagelijkse karakter van deze effecten, is het strikt genomen
onmogelijk om niet beïnvloed te worden. En hoe langer het leven van een mede-eiser zal zijn,
hoe meer hij of zij beïnvloed zal worden. Inderdaad, nogmaals: de jongeren, die niet hebben
bijgedragen aan het probleem, zullen het zwaarst getroffen worden. Deze uitspraak is verre
van hypothetisch. Nogmaals, dit is precies wat The Lancet Countdown van 2019 vaststelt ten
aanzien van de kinderen. In het algemeen vormt deze schade een inbreuk op de grondrechten
van mede-verzoeksters, waaronder het recht op leven en het recht op een privé- en
gezinsleven, en dat zal in de toekomst ook steeds meer het geval zijn. Deze stelling komt niet
van ons: de Verenigde Naties hebben dit gezegd in een resolutie die al van 2009 dateert en
waarvan de Akkoorden van Cancún nota hebben genomen868. Deze vaststelling is vele malen
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herhaald869, ook door andere instanties, waaronder hoven en rechtbanken (Den Haag, Lahore
enz.)870. Dit is dermate waar, dat wij op basis ervan een middel ontwikkelen in een volgende
titel.
Het bewijs van de individuele aard van de door de gezamenlijke verzoeksters geleden schade
vloeit voort uit:
- met betrekking tot de kostprijs van uitstel, de structuur van de overheidsfinanciën, waarin de
inkomstenbelastingen sinds de oprichting van het land in 1831 een belangrijke plaats
innemen, hoewel er natuurlijk ook andere financieringsbronnen bestaan, zoals inkomsten uit
de Europese ETS-markt;
- de verslagen waarnaar wordt verwezen in het Deel Feiten, met name het IPCCEvaluatierapport 2007, het IPCC-Evaluatierapport 2014 en het Speciaal rapport van het IPCC
2018.

SECTIE 4.

Tot besluit

470. De schade die de onrechtmatige nalatigheid van verweersters aan verzoeksters heeft
toegebracht, is deels tegenwoordig en deels toekomstig. In deze beide dimensies staat de
schade vast, althans principieel. Deze vaststaande schade is tevens individueel wat de medeverzoeksters betreft.
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HOOFDSTUK 5. Het oorzakelijk verband in casu
471. Het oorzakelijk verband tussen de fout, d.w.z. het verzuim om voldoende en voldoende snel
inzake klimaat op te treden van de verweersters, enerzijds, en de schade in hoofde van de vzw
en de mede-verzoeksters, anderzijds, wordt vooral bewezen door de wetenschap, met voorop
de IPCC-rapporten, maar ook andere rapporten zoals die van het UNEP en The Lancet.
472. Voor de schade die bestaat uit een verlies van de voordelen die een adequaat klimaatbeleid de
verzoeksters zou hebben geboden met betrekking tot de evolutie naar een kritische gevaarlijke
opwarming, wordt het feitelijke oorzakelijke verband duidelijk vastgesteld door de
klimaatwetenschap. Het komt ook overeen met wat de wet als een oorzakelijk verband
beschouwt: een fout die onontbeerlijk is om de schade te doen zijn wat ze in concreto is871.
473. Deze kwestie was reeds aan de orde bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de
vordering van de concluanten872. België is niet de enige of al helemaal niet de
hoofdverantwoordelijke voor de huidige klimaatopwarming en de noodtoestand die de
planeet doormaakt. In feite produceert geen enkel land voldoende broeikasgassen om als
individueel verantwoordelijk te worden beschouwd. Het betreft hier van nature een
wereldwijd probleem dat ontstaat door de accumulatie van broeikasgasemissies in de
atmosfeer. Alle landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
474. Dit betekent echter niet dat men kan stellen dat elk afzonderlijk land niet een eigen individuele
impact en een juridische verantwoordelijkheid heeft. Het feit dat de huidige situatie op alle
landen rust, belet niet dat elk land erkend wordt als juridisch verantwoordelijk voor het
leveren van inspanningen en het nemen van concrete en doeltreffende maatregelen. Zo
oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat (terwijl het Amerikaanse Milieuagentschap
zijn verantwoordelijkheid probeerde te omzeilen omdat de regelgeving die het kon
uitvaardigen op zich niet volstonden om het klimaatprobleem op te lossen): “while it may be
true that regulating motor-vehicle emissions will not by itself reverse global warming, it by no
means follows that wij lack jurisdiction to decide whether EPA has a duty to take steps to slow
or reduce it. A reduction in domestic emissions would slow the pace of global emissions
increases, no matter what happens elsewhere”873.
Aangezien elke Staat op zich een impact kan hebben op zijn aandeel in de emissies en zo de
klimaatopwarming kan verminderen of afremmen, met name wanneer de drempel voor een
gevaarlijke opwarming wordt overschreden, heeft elke Staat een deel van de
verantwoordelijkheid in het oorzakelijk verband tussen de klimaatopwarming en de gevolgen
ervan. In dit verband refereren wij opnieuw aan het beeld van de badkuip en de bijbehorende
uitleg874. De Staten hebben dus een gemeenschappelijke maar deelbare verantwoordelijkheid,
en aan elk van hen kan een fout worden toegeschreven. Die redenering werd trouwens
gevolgd door de Nederlandse rechtbanken in eerste aanleg en in hoger beroep in de Urgendazaak, die de Nederlandse staat verantwoordelijk stelt als een bijdrager aan de
klimaatopwarming: de emissies van elk land kunnen en moeten worden geïdentificeerd en
gereduceerd door middel van politiek handelen. Wij verwijzen ook naar de reeds aangehaalde
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redenering van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad875, die hier als zijnde volledig
overgenomen moet worden beschouwd. Die redeneringen sluiten aan bij het UNFCCC, dat
erkent dat het voorkomen van klimaatverandering een voor alle landen gemeenschappelijk
belang is, maar dat dit gegeven geen afbreuk mag doen aan de individuele
verantwoordelijkheid van elk land om dat doel te bereiken876. Het UNFCCC berekent trouwens
ook de emissies per individu in plaats van per land om de verantwoordelijkheden van eenieder
in de door te voeren aanpassing vast te stellen. Vanuit dit perspectief is de
verantwoordelijkheid van België beduidend groter dan wat uit de globale cijfers blijkt: gedeeld
door het aantal Belgen zijn de jaarlijkse broeikasgasemissies van het land aanzienlijk877. Wij
mogen ook de historische verantwoordelijkheid van het land niet vergeten. Precies om die
redenen werd de status van Bijlage 1-land gecreëerd en is België daar één van. De
verweersters kunnen zich niet van hun verantwoordelijkheid ontdoen.
475. Voor de schade die bestaat uit het verlies van de voordelen die een adequaat klimaatbeleid de
verzoeksters zou hebben geboden in termen van de sociaal-economische kostprijs van de
overgang naar een koolstofarme samenleving, inclusief de strikt fiscale kostprijs van de
operatie, wordt het oorzakelijk verband in rechte genoegzaam door voormelde rapporten en
feiten bewezen om deze kostprijs878 en de manier waarop hij de burgers treft, toe te lichten879.
476. Het oorzakelijk verband tussen de fout van de verweersters en de schade van de concluanten
staat vast.
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HOOFDSTUK 6. Aanvullende stellingen van de
verweersters: weerlegging
477. Dit hoofdstuk bevat de replieken op de stellingen van de verweersters die niet rechtstreeks
verband houden met de fout, de schade of het oorzakelijk verband tussen beide. Een eerste,
fel verdedigde stelling de weerslag van de verdeling van de bevoegdheden op het regime van
de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van verweersters (“Sectie 1. De weerslag
van de verdeling van de bevoegdheden op het regime van de buitencontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van verweersters”). Daarna volgen een reeks beschouwingen die vrij perifeer
zijn aan het in deze titel uitgewerkte middel (“Sectie 2. Randkwesties: repliek”).

SECTIE 1.

De weerslag van de verdeling van de bevoegdheden op
het regime van de buitencontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van verweersters

478. Allemaal benadrukken de verweersters het feit dat het institutionele stelsel van België, dat
een federale staat is, vereist dat alle wetgevende en regelgevende bevoegdheden exclusief
over de entiteiten van de staat worden verdeeld, zodat elk van hen exclusief verantwoordelijk
is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden en niet de gevolgen kan dragen van een fout die
door een andere entiteit is begaan. Ook benadrukken zij de versnippering van de
bevoegdheden op klimaatgebied.
Het Waals Gewest stelt dat "de verdeling van de bevoegdheden gevolgen heeft op het vlak
van de burgerlijke aansprakelijkheid: bij het bepalen van de gedragsnorm kan een overheid
niet aansprakelijk worden gesteld voor het nalaten van een handeling/beleid waarvoor zij niet
bevoegd is".
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dat de verzoeksters hun grieven op een algemene en
ongedifferentieerde manier formuleren, zonder rekening te houden met de specifieke
kenmerken van elk van de verweersters; dat de verzoeksters hun argumenten hoofdzakelijk
formuleren rond het begrip "Staat", die verplicht zou zijn om bijvoorbeeld "op de eerste plaats
zijn deel te doen om klimaatopwarming te voorkomen", terwijl het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest geen Staat is, en daar de rechtsvorm noch de bevoegdheden van heeft. Het vormt
daarentegen een opsplitsing van de Belgische staat en oefent als dusdanig zijn bevoegdheden
uit binnen een welomschreven juridisch, institutioneel, politiek en budgettair kader; verder
stelt het dat de verweersters weigeren uit te leggen op welke manier de maatregelen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, in
strijd zouden zijn met de maatregelen die van toepassing zijn in andere, met Brussel
vergelijkbare steden. De verzoeksters zouden er kennelijk voor gekozen hebben om deze
realiteit te miskennen. De grieven die zij aanvoeren zijn dus abstract geformuleerd en hun
vordering kan worden gelezen als het opleggen van resultaatsverbintenissen die zij collectief
moeten bereiken, terwijl het duidelijk is dat de verweersters in rechte noch in feite als één
persoon optreden en zich integendeel van elkaar onderscheiden op grond van hun
bevoegdheden, hun maatschappelijke en economische kenmerken, hun territorium,
enzovoort.
479. Deze stellingen zijn hoogst merkwaardig. Zij betekenen dat, wanneer een maatregel die
genomen moet worden om de burgers te beschermen of voor schade te behoeden,
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transversaal is, dat het beginsel van de aansprakelijkheid van de overheid moet wijken voor de
onmogelijkheid van de overheidsinstanties om tot overeenstemming te komen.
Integendeel, er is niets bijzonders aan dat twee of meer personen die verantwoordelijk zijn
voor eenzelfde schade, tegelijkertijd worden betrokken. Indien het herstel slechts bij
equivalent kan gebeuren, moet hun respectievelijk aandeel bij het ontstaan van de schade
inderdaad worden vastgesteld. Als een vergoeding in natura mogelijk is, zullen zij elk hun deel
moeten bijdragen in overeenstemming met hun beroep, hun missie en hun bevoegdheden.
Dat is hier het geval. Als het mogelijk is dat elk afzonderlijk zijn bijdrage levert, dan zal dit zo
gebeuren; als zij op elkaar moeten afstemmen, zullen zij op elkaar afstemmen. Indien de
Rechter zou moeten ingaan op de vorderingen in deze zaak, en de partijen, zoals gevraagd, zou
veroordelen tot dwangsommen, zou misschien één van hen eraan ontsnappen in het licht van
de op zijn grondgebied behaalde resultaten.
De verzoeksters formuleren geen ongedifferentieerde verwijten. Hetzelfde verwijt wordt
gericht aan de vier verweersters: het niet nastreven van broeikasgasreducties die, zoals zij al
vele jaren weten, verenigbaar zijn met de voorzichtigheid en zorgvuldigheid van een goede
huisvader880. Er moet inderdaad worden vastgesteld dat geen enkele van de verweersters
momenteel haar verplichting van voorzichtigheid en zorgvuldigheid heeft ingelost.
480. De concluanten zijn het uiteraard eens met het idee dat elke verweerder aansprakelijk is voor
de uitoefening of niet-uitoefening van zijn bevoegdheid.
De verdeling van de bevoegdheden kan echter geen manier zijn om verantwoordelijkheid te
ontlopen. De verweersters beschrijven de versnippering van de klimaatbevoegdheid, maar
beklemtonen echter dat de wereldwijde klimaatbevoegdheid een transversale dimensie heeft,
omdat deze hun bevoegdheden op veel gebieden ter discussie stelt. Indien de concluanten
herstel bij equivalent zouden vragen, zou het waarschijnlijk nodig zijn om de individuele
betrokkenheid van elke verweerder te controleren om te bepalen welk aandeel elk van hen in
de kosten van het herstel zou moeten dragen. Het is echter een herstel in natura die wordt
verzocht.
Meer bepaald wordt gevorderd dat de Rechtbank de verweersters zou veroordelen tot BKGemissiereducties die overeenkomen met wat een goede huisvader zou doen zijn deel bij te
dragen tot het voorkomen van een gevaarlijke opwarming. Het spreekt voor zich dat dit een
gezamenlijke actie van de verzoeksters moet zijn. De wijze waarop dit overleg wordt gevoerd
en de wijze waarop de verweersters hun bevoegdheden zullen bundelen om die
reductiedoelstellingen te halen, is aan hen om te bepalen. Het is niet aan de Rechtbank om het
klimaatbeleid van België op te leggen, maar om de verweersters te verplichten doelstellingen
te halen, die overeenkomen met de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht zoals
ingeschreven in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek.
481. Wij zien niet in dat er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het Belgische institutionele
stelsel en het regime van burgerlijke aansprakelijkheid, noch waarom het ene zich aan het
andere zou moeten aanpassen, noch waarom het ene zou moeten prevaleren boven het
andere. De verweersters weten het trouwens goed, aangezien zij weten dat zij de last
onderling moeten verdelen (burden sharing); en dat zij bij de Europese Commissie heel
binnenkort een Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (PNIEC)881 moeten indienen,
waaraan elke verweerder moet bijdragen.
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Supra, nr. 434-452.
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Het is niet mogelijk om er op een andere manier toe te komen. Tijdens de besprekingen over
het voorstel voor een "klimaatwet" in maart 2019 hebben de tegenstanders van dit voorstel,
dat tot doel had de Grondwet en de bijzondere wet op de institutionele hervormingen tot
wijziging van de klimaatgovernance te wijzigen, gezien de onmogelijkheid voor de
verweersters om het eens te worden over een voldoende ambitieus beleid en op termijn door
het sluiten van samenwerkingsakkoorden, deze tegenstanders – meestal van de politieke
partijen die tijdens de legislatuur van 2014-2019 regeerden – op merkwaardige wijze hun
vertrouwen in de samenwerkingsakkoorden bevestigd. Welnu, om het beslissing van de
Rechtbank om in te grijpen ten uitvoer te leggen, laat ze dan samenwerkingsovereenkomsten
afsluiten! Maar laat zij zich niet verschuilen achter de verdeling van de bevoegdheden om hun
verantwoordelijkheid te ontlopen.
482. Over het algemeen moet eraan herinnerd worden dat de wisselwerking en verwevenheid van
bevoegdheden geen afbreuk doet aan het beginsel dat overheidsinstanties aansprakelijk
kunnen worden gesteld omdat zij op hun bevoegdheidsgebied niets doen.
Beweren dat de verdeling van de bevoegdheden elke vorm van aansprakelijkheid uitsluit, komt
neer op het tenietdoen van het beginsel van verantwoordelijkheid van de overheid, ondanks
het feit dat dit beginsel door het Hof van Cassatie in zijn vaste rechtspraak wordt erkend. De
bewering dat de toewijzing van bevoegdheid in een context van versnippering geen
aansprakelijkheid met zich meebrengt, is ook problematisch vanuit het oogpunt van het begrip
“bevoegdheid” zelf.
483. Want wat is uiteindelijk een bevoegdheid? Een bevoegdheid verwijst naar "het geheel van
machten dat door een rechtsregel aan een overheidsinstantie wordt toegekend"882 [vrij
vertaald], dit wil zeggen als een machtiging om rechtsnormen te creëren. De grondwettelijke
rechtsleer benadrukt ook dat de bevoegdheden die in de grondwettelijke tekst zijn vastgelegd,
niet alleen titels vormen die de collectiviteiten in staat stellen om op bepaalde gebieden in te
grijpen883. Peter Häberle, Jan-Henrik Klement en Céline Romainville benadrukken dat de aard
en de draagwijdte van "bevoegdheden" meervoudig zijn. De bevoegdheden “vormen
verantwoordelijkheden voor de collectiviteiten”884 [vrij vertaald] en vormen de smeltkroes voor
politieke idealen met betrekking tot het gemeenschappelijke goed. Zij maken dus niet alleen
deel uit van het register van toelatingen maar vormen ook een geheel van injuncties. Deze
injuncties houden in dat de bevoegde collectiviteit verplicht is de uitoefening van de
bevoegdheden te waarborgen885.
De verweersters kunnen bijgevolg niet worden gevolgd wanneer zij zich aan hun
respectievelijk verantwoordelijkheden proberen te onttrekken door een beroep te doen op de
verdeling van de bevoegdheden. Zij moeten elk op hun eigen niveau en binnen het kader van
hun eigen bevoegdheden alle beschikbare middelen aanwenden om de doelstellingen te
bereiken waartoe zij zich hebben verbonden.
484. Deze conclusie geldt wat ook de verdeling van de bevoegdheden in kwestie is:
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883
884
885

M.-A. FLAMME, Droit administratif, T. I, Brussel, Bruylant, 1989, p. 333.
Zie C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique, p. 287.
Ibid., p. 287.
P. HÄBERLE, “Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre”, AöR, 111, 1986, pp. 595-611; J.-H. KLEMENT,
Funktion und Legitimation eines Begriffs im öffentlichen Recht, Tübingen, Mohr Seibeck, 2006, p. 381.
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o

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

o

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

SECTIE 2.

Randkwesties: weerlegging

485. De vraag of de "andere verplichtingen (...) die zijn vastgelegd in de Europese of internationale
normen" waaraan de verweersters zijn onderworpen, moeten worden gekwalificeerd als
"resultaatsverbintenissen" dan wel als "middelenverbintenissen" is in dit geval irrelevant.
Rekening houdend met voormelde vaststelling van een verkeerd optreden in hoofde van de
verweersters, een nalatigheid die hun aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek met zich brengt, zijn overwegingen met betrekking tot die
kwestie niet aan de orde886.
486. De Belgische Staat en het Vlaamse Gewest verantwoorden hun houding door te stellen dat zij
de sociaal-economische belangen van het land willen beschermen. Het lijkt incoherent
vanwege de verweersters te weigeren om maatregelen te nemen ter bestrijding van de
gevolgen van de klimaatopwarming om reden dat zij een nefast effect zouden hebben op de
sociaal-economische belangen van het land. Het is immers zo dat het IPPC en andere
gezaghebbende bronnen inzake klimaat al vele jaren met nadruk wijzen op de sociaaleconomische prijs van het uitstelgedrag. Herinneren wij eraan dat de Stern Review van 2006
dateert. In werkelijkheid doet het aanhoudende niet-handelen van de overheid de kosten
waarmee de Staten en hun burgers binnen enkele jaren geconfronteerd zullen worden, alleen
maar toenemen.
487. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijst op de moeilijkheden waarmee het nemen van
bindende maatregelen om het gedrag van particulieren om te buigen, gepaard gaan. In dit
verband verwijst het Gewest naar het beroep tot vernietiging dat een particulier887 heeft
ingesteld tegen ordonnanties en decreten tot instelling van een lage-emissiezone in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op grond van vermeende schendingen van de grondrechten –
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Supra, nr. 434-452.
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beroep dat trouwens door het Grondwettelijk Hof werd verworpen888. Het Gewest wil hiermee
illustreren hoe moeilijk het is om bindende maatregelen te nemen zonder de grondrechten te
schenden.
In antwoord op deze kritiek moet erop worden gewezen dat dit niet de kern van het debat
vormt.
- Doel van deze vordering bestaat in te doen erkennen dat de verweersters hebben
nagelaten de nodige maatregelen te nemen om een gevaarlijke opwarming te voorkomen.
Zij gaat uit van een vaststelling die gebaseerd is op wat er in het verleden – en tot dusver –
is gedaan, wat het nalatige gedrag van de verweersters aantoont. Die vaststelling is
meedogenloos.
- Uw Rechtbank wordt niet verzocht om de verweersters nauwkeurig omschreven bindende
maatregelen op te leggen, maar hen te veroordelen tot het nemen van maatregelen die
nodig en toereikend zijn om een gevaarlijke opwarming te voorkomen. De keuze van de te
nemen maatregelen – waarbij de invoering van een lage-emissiezone slechts één van de
maatregelen is – valt onder de beoordelingsbevoegdheid van de verweersters. De analyse
van de evenredigheid van de genomen maatregelen en hun conformiteit met de
grondrechten behoort uiteraard tot hun bevoegdheid. Het komt de verweersters toe om
de sociaal-economische gevolgen van hun beslissingen vast te stellen en te voorzien in
eventuele begeleidende maatregelen. Door de grondwettigheid van de door de
verweerster ingevoerde lage-emissiezone te bevestigen, illustreert het arrest van het
Grondwettelijk Hof trouwens dat het perfect mogelijk is maatregelen te nemen die "een
redelijk verband van evenredigheid" in acht nemen tussen de aangewende middelen en
het nagestreefde doel889.
Echter, van de emissiereductiedoelstellingen mag geenszins worden afgeweken en zij mogen
niet worden uitgesteld. In deze conclusies wordt genoegzaam aangetoond dat de verweersters
geen manoeuvreerruimte hebben met betrekking tot de te bereiken reductiedoelstellingen om
een gevaarlijke opwarming te voorkomen. Er bestaat een onbetwistbare wetenschappelijke
consensus over deze doelstellingen, die door de verzoeksters in deze conclusies wordt
uiteengezet890.
De door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemelde moeilijkheden zullen deze vaststelling
niet veranderen. In werkelijkheid is het juist het gebrek aan actie ter zake dat de grondrechten
schendt (aantasting van het leven, de gezondheid, de woonplaats enz.).
488. Het argument van het Vlaams Gewest dat de klimaatopwarming alleen op internationaal of
Europees niveau doeltreffend kan worden aangepakt, is zeker waar in termen van algemene
doeltreffendheid, maar belet uiteraard niet dat elke staat een nationaal beleid voert dat in
verhouding staat tot de uitdagingen, in het eigen belang en in het belang van eenieder, zoals
bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden dat al jaren doen
binnen de Europese Unie. België heeft een individuele verantwoordelijkheid891. Het is maar al
te gemakkelijk zich te verschuilen achter het ontbreken van verdragen of hun gebrek aan
ambitie om het eigen niet-handelen te rechtvaardigen, terwijl alle landen de nodige kennis
hebben om volkomen zelfstandig te handelen892. Er zij ook aan herinnerd dat de door het
Gewest ingeroepen Europese doelstellingen apert ontoereikend zijn893.
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HOOFDSTUK 7. Tot besluit
489. Het regime van de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid opgenomen in de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de verweersters.
De drie voorwaarden om te concluderen dat het in casu van toepassing is, zijn vervuld: de fout,
in casu een verkeerd optreden, de schade in hoofde van zowel de vzw als van de medeverzoeksters, en het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.
De verweersters gedroegen zich niet als goede huisvader en schonden de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek. De concluanten benadrukken dat deze casus opmerkelijk
kadert binnen de denkbeeldige situaties die de eerste Advocaat-Generaal Leclercq inroept in
zijn conclusie voorafgaand aan het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak Ferrera Jung894.
De verweersters voeren geen enkele kritiek aan die deze vaststelling kan ontkrachten.
490. De concluanten vragen dan ook aan Uw rechtbank, in het beschikkende gedeelte, om "te
zeggen voor recht dat de verweersters de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schenden in die zin dat zij zich niet gedragen als goede huisvader in het voeren van hun
klimaatbeleid en op die manier de belangen van de verzoeksters schaden".

894
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HOOFDSTUK 1. Inleiding:
klimaatopwarming
grondrechten

en

491. De verzoeksters hebben rechtens genoegzaam aangetoond dat de verweersters, in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk zijn vanwege hun gedrag, dat volgens de
rechtspraak bestempeld moet worden als een verkeerd optreden, dat erin bestaat dat zij zich
niet als normaal zorgvuldige, voorzichtige en omzichtige overheden gedragen hebben.
492. De verzoeksters menen dat de verweersters ook internationale rechtsnormen tot bescherming
van de grondrechten miskend hebben. De klimaatopwarming heeft immers gevolgen voor
grondrechten zoals het recht op leven, het recht op gezondheid, het recht op respect voor het
privé- en gezinsleven.
Door niet de gepaste maatregelen te nemen om ertoe bij te dragen dat schendingen van deze
rechten voorkomen worden, plegen de verweersters rechtstreeks inbreuk op deze rechten, en
bijgevolg op de normen die deze bekrachtigen.
493. Hoewel het onderzoek naar de schending van de grondrechten zoals die door de
grondwettelijke en internationale rechtsnormen wordt gekwalificeerd, niet noodzakelijk is
voor de beslechting van het geschil, menen de verzoeksters dat het belangrijk is deze vragen
aan de Rechtbank voor te leggen rekening houdend met de maatschappelijke uitdagingen van
de klimaatopwarming, en bijgevolg voor elke individuele eiser, zowel voor Klimaatzaak vzw in
het licht van haar maatschappelijke doel als voor de verzoeksters die handelen als natuurlijke
personen.
494. Voorts hebben Resolutie 10/4 van de Raad van de Verenigde Naties voor de rechten van de
mens en andere door de concluanten genoemde internationale instrumenten het volgende
opgemerkt:
“de gevolgen van de klimaatverandering hebben een reeks directe en indirecte gevolgen
voor de effectieve uitoefening van de rechten van de mens, waaronder het recht op
leven, het recht op voldoende voedsel, het recht op de best mogelijke
gezondheidstoestand, het recht op behoorlijke huisvesting, het recht op zelfbeschikking
en de verplichtingen met betrekking tot de rechten van de mens die verband houden met
de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, en eraan herinnerend dat een volk
in geen geval van zijn eigen middelen van bestaan mag worden beroofd"“895. [vrij
vertaald]
495. In de Urgenda-zaak meent het Hof van Beroep van Den Haag het volgende:
“Kort samengevat rust dus op de Staat op grond van artikel 2 EVRM de positieve
verplichting om het leven van burgers binnen zijn jurisdictie te beschermen, terwijl artikel
8 EVRM de verplichting schept om het recht op woning en privéleven te beschermen.
Deze verplichting geldt voor alle activiteiten, publieke en niet-publieke, die de aldus
beschermde rechten in gevaar kunnen brengen en geldt zeker als sprake is van
895
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industriële activiteiten die naar hun aard gevaarlijk zijn. Wanneer de overheid weet
dat er sprake is van een reëel en onmiddellijk dreigend gevaar, moet de Staat
preventieve maatregelen nemen om de aantasting zoveel mogelijk te voorkomen”896.
496. Het is dan ook volkomen terecht dat het gedrag van de verweersters ook een onrechtmatige
schending vormt van de grondwettelijke en internationale normen die de mensenrechten
vastleggen.
497. Voorliggend middel wordt door de verzoeksters ingeroepen zowel in de hoedanigheid van
individuele personen als door Klimaatzaak vzw. De ter staving van het middel ingeroepen
bepalingen, met name de artikelen 2 en 8 van het EHRM en de artikelen 6 en 24 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind, hebben een rechtstreeks effect en zijn rechtstreeks
bindend voor de Belgische instanties. In de Urgenda-zaak heeft het Hof van Beroep van Den
Haag trouwens in die zin geoordeeld897.
In het volgende hoofdstuk groeperen wij de stellingen van de verweersters ("Hoofdstuk 2.
Stellingen van de verweersters"), waarna wij erop antwoorden in het volgende hoofdstuk
("Hoofdstuk 3. Weerlegging"). Deze repliek omvat vier luiken: in een eerste luik wordt de
rechtstreekse werking van de aangevoerde bepalingen tot vaststelling van de grondrechten
geanalyseerd ("Sectie 1. Voorafgaand: de rechtstreekse werking van de bepalingen van de
internationale instrumenten tot bescherming van de grondrechten"), in het tweede luik wordt
de schending van het in artikel 2 EVRM bevestigde recht op leven aangetoond ("Sectie 2.
Schending van het in artikel 2 EVRM bevestigde recht op leven"), in het derde luik wordt de
schending van het in artikel 8 EVRM bevestigde recht op respect voor het privéleven en het
familie- en gezinsleven dieper uitgewerkt ("Sectie 3. Schending van het in artikel 8 EVRM
bevestigde recht op eerbiediging van de rechten van de mens en het familie- en gezinsleven").
Het laatste luik zoomt in op de schending van de rechten van het kind ("Sectie 4. Schending
van het recht op leven en gezondheid van kinderen, zoals voorzien in de artikelen 2 en 8 EVRM
en de artikelen 6 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind"). Waarna wij de hele
titel afsluiten ("Sectie 5. Tot besluit").

896
897

Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), Stuk O.3.
Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), nr. 36-39

261

HOOFDSTUK 2. Stellingen van de verweersters
SECTIE 1.

Standpunt van de Belgische Staat

499. De Belgische staat stelt dat het recht op leven zoals vastgelegd in artikel 2 EVRM niet verward
mag worden met het recht op een behoorlijke levensstandaard en levensomstandigheden.
Hij erkent de gevaren die verbonden zijn aan de klimaatverandering, maar betwist het bestaan
van een risico op schade aan het fysische leven van de verzoeksters.
De Belgische Staat beweert dat alleen een onmiddellijk en reëel risico voor het leven van
personen het mogelijk kan maken om van de autoriteiten te eisen dat zij redelijke maatregelen
nemen om een dergelijk risico te voorkomen. Nu zou, in casu, het gevaar niet onmiddellijk zijn
aangezien de gevolgen van de klimaatopwarming zich op de lange termijn zouden voordoen.
Volgens de Belgische Staat zou het feit dat het leven van de verzoeksters in gevaar gebracht
wordt, niet vaststaan.
De Belgische Staat beweert verder dat hij de redelijke maatregelen heeft genomen die door de
rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens worden geëist. Het tegendeel
beweren zou een buitensporige last voor de Staat betekenen.
500. Wat de schending van artikel 8 EVRM betreft, stelt de Belgische Staat dat deze bepaling geen
rechtstreekse uitwerking heeft in zoverre wij hier te maken hebben met positieve
verplichtingen, die de Lidstaten een ruime beoordelingsmarge laten.
Voorts benadrukt hij dat het in artikel 8 EVRM verankerde recht niet uitdrukkelijk het recht op
een gezonde en vreedzame omgeving erkent.
De Belgische Staat beklemtoont de ruime beoordelingsmarge die de nationale autoriteiten
genieten alsook het juiste evenwicht dat moet worden gevonden tussen de concurrerende
belangen van het individu en van de samenleving.
De Belgische Staat betwist het bestaan van voldoende ernstige schade. Hij is van mening dat
de inbreuken een ernstdrempel van onduldbare, bijzondere en buitengewone aard moeten
hebben, wat in dit geval niet aangetoond zou zijn.

SECTIE 2.

Standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

SECTIE 3.

Standpunt van het Waalse Gewest

503. Het Waalse Gewest ontkent elke rechtstreekse werking van de bepalingen van het EVRM in die
zin dat zij positieve verplichtingen opleggen.
504. Ondergeschikt stelt het Gewest dat de artikelen 2 en 8 EVRM niet zijn geschonden.
Met betrekking tot de bescherming van het recht op leven, zoals bevestigd in artikel 2 EVRM,
benadrukt het Waalse Gewest dat de Staat concrete, noodzakelijke en voldoende maatregelen
moet nemen, maar dat de keuze van dergelijke maatregelen binnen de
beoordelingsbevoegdheid van de Staat valt. Deze keuzes worden gemaakt op basis van
prioriteiten en middelen. Het voegt eraan toe dat artikel 2 van het EVRM geen recht op
gezondheid bevestigt en dat de Staat geen positieve verplichting heeft om de gezondheid van
personen te beschermen. Er zou dus geen sprake zijn van een schending van artikel 2 EVRM.
Volgens het Waalse Gewest wordt artikel 8 evenmin geschonden. Artikel 8 van het EVRM zou
vereisen dat er sprake is van vervuiling die degene die zich daarop beroept, rechtstreeks en
persoonlijk treft. Het Waalse Gewest baseert zich op de rechtspraak van het Europees Hof
voor de rechten van de mens inzake vervuiling die verband houdt met de exploitatie van
bepaalde activiteiten. Aangezien het effect van de industriële vervuiling niet kan
gekwantificeerd worden, baseerde het Hof zich op factoren zoals de minimale afstand die in
acht moet worden genomen tot het industriegebied, de gebruikte materialen en ook de
aanwezigheid van de verzoeksters in het gebied dat onderhevig is aan industriële vervuiling.
Het Waalse Gewest stelt dat de verzoeksters zich niet kunnen beroepen op enig vergelijkbaar
element, zodat de inbreuk op het privé- en gezinsleven of op de woning niet zou zijn
aangetoond.
Tot slot herinnert het Waalse Gewest aan de beoordelingsmarge van de Staat met betrekking
tot de ten uitvoer te leggen maatregelen.

SECTIE 4.

Standpunt van het Vlaamse Gewest

505. Het Vlaamse Gewest betwist de rechtstreekse werking van de artikelen 2 en 8 EVRM niet.
Het benadrukt echter de ruime beoordelingsmarge van de Staten met betrekking tot hun
positieve verplichtingen.
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Het Gewest is dan ook van mening dat het belangenonderzoek binnen deze
beoordelingsmarge valt. Het herinnert eraan dat de klimaatverandering een kwestie is die via
een internationale aanpak moet worden aangepakt.
Het Gewest concludeert dat het risico op schending van het recht op leven en het recht op
respect voor het privé- en gezinsleven niet is aangetoond.
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HOOFDSTUK 3. Weerlegging
SECTIE 1.

Woord vooraf: de rechtstreekse werking van de bepalingen
van de internationale instrumenten tot bescherming van de
grondrechten

506. Verscheidene verweersters betwisten de door de verzoeksters ingeroepen
mensenrechtenschendingen onder het voorwendsel dat de aangevoerde bepalingen geen
rechtstreekse werking hebben in de Belgische rechtsorde.
Wij kunnen deze kwestie niet uit de weg gaan en denken dat het nuttig is om dit bij wijze van
inleiding te doen.
507. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest stellen dat deze bepalingen geen
rechtstreekse werking hebben in zoverre zij de overheid positieve verplichtingen opleggen.
Deze stelling kan niet worden gevolgd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse
Gewest beroepen zich immers op een oude, zogenaamd "traditionele" theorie898, die in het
licht van de latere ontwikkelingen inzake rechtspraak en rechtsleer genuanceerd moet
worden.
Krachtens de “traditionele” benadering zou de rechtstreekse werking van een internationale
norm worden bepaald door een vermeend objectief criterium. Deze is gebaseerd op het idee
dat de internationale norm voldoende nauwkeurig en volledig moet zijn om een rechtstreekse
werking te hebben.
Deze benadering levert aanzienlijke moeilijkheden op bij de praktische toepassing van
bovengenoemde criteria. De rechtspraak benadrukt:
"Op basis van de intrinsieke kwaliteiten van de norm is de beoordeling van de
rechtstreekse werking abstract en gedecontextualiseerd. Vanuit die invalshoek heeft de
negatieve verplichting een rechtstreekse werking (de onthouding die door het
beschouwde recht wordt geëist, laat de Staat niet de minste beoordelingsmarge), terwijl
de positieve verplichting geen rechtstreekse werking heeft (de mogelijkheden om een
positieve bepaling af te dwingen zijn over het algemeen talrijk)"899.
508. In de plaats van deze starre en moeilijk werkbare benadering verdient een genuanceerdere
aanpak de voorkeur. Een deel van de rechtsleer stelt voor om de "traditionele" benadering900
te verlaten ten gunste van de zogenaamde "gecontextualiseerde" benadering"901 :

898
899

900
901

Bemerk dat de door de verweersters aangehaalde rechtspraak dateert van de jaren ’80.
S. VANDROOGHENBROCK, “VI.4. - Morceaux choisis sur l’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,
Brussel, Éditions Larcier, 2014, p. 213.
F. AUVRAY, “La violation d’un traité est-elle une faute ?”, J.T. 2019, nr. 6756, p. 23, Stuk I.10.
De door de verweersters aangehaalde rechtsleer (met name I. HACHEZ, “Précision et droits de l'homme dans
l'ordre juridique belge: focus sur la notion polysémique d'effet direct”, Rev. d.h., 2015) maakt precies dat
onderscheid.
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"In tegenstelling tot de traditionele benadering waarbij de volledigheid en
nauwkeurigheid van een normatieve bepaling wordt beoordeeld op basis van haar
formulering en het soort verplichting (positief of negatief) dat zij oplegt, stellen
voorstanders van een gecontextualiseerde benadering voor om dit karakter te
beoordelen in het licht van de normatieve context waarin de toepassing van de norm is
vereist. Als dusdanig berusten de duidelijkheid en de nauwkeurigheid niet op de
intrinsieke kwaliteiten van de norm, maar zijn een kenmerk van "de verhouding die deze
regel onderhoudt met andere rechtsnormen die in de rechtsorde van kracht zijn".902. Om
concreet, en niet langer in abstracto, de door de norm aan de schuldenaar toegekende
beoordelingsmarge te bepalen, verbiedt de gecontextualiseerde benadering de
afwezigheid te eisen van een rechtstreekse werking van de positieve verplichtingen,
waarbij het toepasselijke rechtstreekse karakter van dergelijke verplichtingen geval per
geval beoordeeld moet worden aan de hand van de beschikbare hulpmiddelen in de
beschouwde rechtsorde"903.
509. De bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
bevatten de bescherming van de grondrechten, waaronder het recht op leven en het recht op
respect voor het privé- en gezinsleven. Het staat buiten kijf dat de Lidstaten over een
beoordelingsmarge beschikken in verband met de concrete maatregelen die genomen moeten
worden om de bescherming van die rechten te waarborgen. Het bestaan van een
beoordelingsmarge mag niet verward met het begrip ‘rechtstreekse werking’.
Van zodra de autoriteiten weet hebben van het bestaan van een reële bedreiging van
rechten van individuen, zoals ingeschreven in het Europees Verdrag voor de rechten van
mens, en zij nalaten gepaste, noodzakelijke en toereikende maatregelen te nemen om
schending van deze rechten te voorkomen, lijdt het geen twijfel dat individuen zich op
bescherming van die rechten kunnen beroepen voor nationale rechtbanken.

de
de
de
de

Anders oordelen zou in strijd zijn met het beginsel van de effectieve interpretatie van de
bepalingen van het EVRM. Dat beginsel houdt in dat de bepalingen van het EVRM zodanig
worden geïnterpreteerd en toegepast, dat de daarin bevestigde rechten daadwerkelijk worden
gewaarborgd.
Artikel 1 van het EVRM bepaalt: "De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die
ressorteert onder haar rechtsmacht de rechten en vrijheden die zijn vastgesteld in de Eerste
Titel van dit Verdrag".
Een rechtstreekse werking ontzeggen aan de bepalingen die het recht op leven en de
bescherming van het recht op een privé- en gezinsleven waarborgen om reden dat de Staten
een zekere speelruimte hebben bij de keuze van de maatregelen om deze rechten te
waarborgen, zou de in het EVRM vastgelegde rechten elke effectiviteit ontnemen en zou
indruisen tegen de eigenlijke doelstellingen van het EVRM904.
Het staat ook vast, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, dat de nationale autoriteiten in
de eerste plaats garant staan voor de eerbiediging van de rechten die zijn vastgelegd in het
EVRM. Volgens het Europees Hof voor de rechten van de mens "moeten de rechtbanken [de
902

903

904

O. DE SCHUTTER, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans
les ordres juridiques américain et européen, Brussel, Bruylant, 1999, p. 123.
I. HACHEZ, “Précision et droits de l'homme dans l'ordre juridique belge: focus sur la notion polysémique
d'effet direct”, Rev. d.h., 2015, p. 4.
Zie ook Art. 31(1) van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, dat oplegt om een verdrag te
goeder trouw te interpreteren, in het licht van zijn doel en zijn doelstelling.
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argumenten met betrekking tot de rechten en vrijheden die door het voorliggende verdrag
worden gewaarborgd] bepaald streng en zorgvuldig onderzoeken en dat dit een uitvloeisel is
van het subsidiariteitsbeginsel"905.
Tot besluit moet worden opgemerkt dat het Hof van Beroep van Den Haag in de Urgenda-zaak
de rechtstreekse werking van de artikelen 2 en 8 EVRM in hun positief luik heeft erkend en
geoordeeld heeft dat het uitblijven van adequate maatregelen van de Nederlandse overheid
inzake klimaatverandering een schending van de artikelen 2 en 8 EVRM inhoudt:
" Blijkens het voorgaande moet dan ook naar het oordeel van het Hof worden
gesproken van een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor
er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden
geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven. Zoals het
Hof hiervoor heeft overwogen, volgt uit de artikelen 2 en 8 EVRM een verplichting
voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden"906.
Daarom moet worden erkend dat de bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, zoals de artikelen 2 en 8 EVRM, een rechtstreekse werking hebben en voor uw
Rechtbank kunnen worden ingeroepen.
Het tegendeel beweren zou betekenen dat deze grondrechten elke vorm van
rechtsbescherming zou worden ontnomen. Dit zou paradoxaal zijn, aangezien het Europees
Hof voor de rechten van de mens net van de rechtzoekenden eist dat zij alle nationale
rechtsmiddelen zouden uitputten (artikel 35 EVRM). Het is dus in eerste instantie aan de
nationale rechtbanken om hen de mogelijkheid te bieden de bescherming van hun
grondrechten te doen gelden.

SECTIE 2. Schending van het recht op leven, zoals ingeschreven in
artikel 2 EVRM
§1.

In rechte

510. Artikel 2 van het EVRM bepaalt:
1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk
van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk
vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.
2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied
ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:
a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die
op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
(c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.
511. De bescherming van het recht op leven zoals ingeschreven in artikel 2 EVRM laat zich op twee
manieren beschouwen907:
905
906
907

EHRM, arrest Fabris c. France, 7 februari 2013, §72, Stuk 0 - Vrij vertaald.
Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), nr. 45, Stuk O.3:
EHRM, arrest L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juni 1998, Stuk N.14 [vrij vertaald] : ”De eerste zin van artikel 2 § 1
verplicht de Staat zich niet alleen om zich te onthouden op iemand opzettelijke en onregelmatige wijze van het
leven te beroven, maar ook om de nodige maatregelen te treffen die nodig zijn tot bescherming van het leven
dat onder zijn rechterlijke bevoegdheid valt (…). Niemand heeft laten horen dat de Verwerende Staat er
opzettelijk naar gestreefd zou hebben de eiser van het leven te beroven. Het Hof heeft dus als taak om te
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-

vanuit de invalshoek van de negatieve verplichtingen: de Staat moet zich onthouden om
iemand op opzettelijke en onregelmatige wijze van het leven te beroven;
vanuit de invalshoek van de positieve verplichtingen: de Staat moet de nodige en
toereikende maatregelen nemen om het leven van de personen die onder zijn rechterlijke
bevoegdheid vallen, te beschermen.

512. In zijn voortschrijdende rechtspraak heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens de
nota van positieve verplichting in zogenaamde milieuzaken ontwikkeld. Zo kreeg het Hof de
kans om gevallen van natuurrampen of gevaarlijke exploitaties te onderzoeken:
overstromingen908, modderstromen909, aardbevingen910, methaanexplosie op een
stortplaats911, blootstelling aan nucleaire straling, enz. Uit de vaste rechtspraak blijkt dat
schade aan het milieu, wanneer deze een bedreiging vormt voor het leven van de individuen,
binnen de werkingssfeer van artikel 2 EVRM valt.
513. Hoewel de partijen het erover eens zijn dat milieuschade een inbreuk kan vormen op het recht
op leven in de zin van artikel 2 EVRM, zijn er verschillende punten waarover zij van mening
verschillen en die nader onderzocht moeten worden. Verweersters betwisten met name dat
hun (gebrek aan) actie kan worden aangevochten, onder meer op grond van het feit dat:
er geen onmiddellijke bedreiging zou zijn voor het leven van individuen;
- de schade niet bewezen zou zijn, maar hypothetisch is;
- de slachtoffers van de schending niet nauwkeurig zouden kunnen worden geïdentificeerd;
- de overheden een ruime beoordelingsmarge zouden hebben bij de keuze van de
maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van het leven.
Deze beweringen zijn in rechte onjuist. Wij weerleggen ze hierna één voor één.
1.1

De reële en onmiddellijke bedreiging voor het leven van de individuen

514. In zijn aanvullende conclusies citeert de Belgische Staat een uittreksel uit de rechtspraak van
het Europees Hof voor de rechten van de mens, dat zegt dat "elke vermoede bedreiging van
het leven de overheden niet verplicht om, op grond van het Verdrag, concrete maatregelen te
nemen om te voorkomen dat zij zich voordoet"912. [vrij vertaald]
Dit uittreksel uit het Osman-arrest, is volledig uit zijn verband gerukt913. De zaak Osman gaat
over de betrokkenheid van de overheid in het kader van een moord. De verzoeker, een
familielid van het slachtoffer, heeft de overheid ervan beschuldigd dat zij, ondanks de
waarschuwingssignalen, de dreiging die voor het slachtoffer en zijn familie van de moordenaar
uitging, heeft miskend en dus niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om hun
leven te beschermen. Het Hof herinnerde aan de moeilijkheden waarin de politie moet
opereren, rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van het menselijk gedrag en de
operationele keuzes die moeten worden gemaakt in termen van prioriteiten en middelen, en
verklaarde in deze specifieke context dat "elke vermoede bedreiging" niet het voorwerp kan
zijn van een preventieve bescherming door de overheid.

908
909
910
911
912
913

bepalen of de Staat, onder de voorliggende omstandigheden, alle vereiste maatregelen genomen heeft om te
verhinderen dat het leven van de eiser nodeloos in gevaar gebracht wou worden»
EHRM, arrest Murillo Saldias et autres c. Espagne, 28 november 2006, Stuk N.11.
EHRM, arrest Boudaïeva et autres c. Russie, 20 maart 2008, Stuk N.12.
EHRM, arrest Özel et autres c. Turquie, 17 november 2015, Stuk N.24.
EHRM, arrest Oneryildiz c. Turquie, 30 november 2011, Stuk N.17.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 109.
EHRM, arrest Osman c. Royaume-Uni, 28 oktober 1998, Stuk N.5.
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515. De klimaatopwarming is verre van een "vermoede" bedreiging, maar een vaststaande
bedreiging, waarvan de realiteit in onderhavige conclusies ruim wordt aangetoond.
516. De Belgische Staat verwijst vervolgens naar een ander uittreksel van rechtspraak waarin
gesteld wordt dat de aansprakelijkheid van de Staat slechts aan de orde is "wanneer vaststaat
dat de autoriteiten op de hoogte waren of hadden moeten zijn van het bestaan van een reële
en onmiddellijke bedreiging voor het leven van een of meer individuen en dat zij in het kader
van hun bevoegdheden niet de maatregelen hebben genomen die, redelijkerwijs, dat risico
waarschijnlijk zouden hebben verminderd" [vrij vertaald].
Het onmiddellijkheidscriterium, waarvan de concluanten niet betwisten dat het aan bod komt
in bepaalde arresten van het EHRM, vormt het voorwerp van kritiek in de internationale
rechtsleer. Wij verwijzen naar de relevante verwijzingen die de procureur-generaal bij het
Nederlandse Hof van Cassatie maakte in de Urgenda-zaak:
"Sanderink betoogt onder verwijzing naar verschillende uitspraken van het EHRM dat
dit vereiste [van onmiddellijkheid] nauwelijks toegevoegde waarde heeft, omdat het
vooral gaat om de realiteit van het risico. Gijselaar en de Jong leiden uit de
rechtspraak van het EHRM af dat het erom gaat of het risico afwendbaar is: zo niet,
dan is sprake van een “immediate risk”, ook al zal dit zich pas op langere termijn
verwezenlijken. Emaus betoogt meer in algemene zin dat de rechtspraak van het
EHRM wordt beheerst door een “preventiebeginsel”914. [vrij vertaald]
De Procureur-Generaal bij het Nederlandse Hof van Cassatie relativeert het belang van het
onmiddellijkheidscriterium door te verwijzen naar het Taskin-arrest915. In die zaak voerden de
verzoeksters een schending van artikel 8 EVRM aan met betrekking tot de risico's die
verbonden zijn aan het gebruik van cyanide bij de exploitatie van een goudmijn. De Turkse
regering stelde dat de risico's hypothetisch waren omdat zij zich 20 tot 50 jaar later konden
manifesteren. Het EHRM verwierp het argument en merkte op dat de risico's in verschillende
milieurapporten waren vastgesteld.
De Procureur-Generaal concludeert dat de toepasselijkheid van de artikelen 2 en 8 EVRM niet
ondergeschikt is aan een onmiddellijkheidscriterium:
"Deze vaststelling bevestigt het preventieve karakter van de positieve verplichtingen.
Meer in het bijzonder blijkt daaruit dat een schending van die verplichtingen niet
enkel aan de orde is wanneer het risico zich bijna verwezenlijkt (het befaamde ‘point
of no return’). Ook risico’s die dreigen op een langere termijn (in dit geval een termijn
van tientallen jaren) kunnen de overheid nopen tot het nemen van preventieve
maatregelen. Voor toepasselijkheid van art. 2 en 8 EVRM is dus niet vereist dat er
sprake is van een “acuut” of “onmiddellijk” gevaar" 916.(eigen benadrukking)[vrij
vertaald]

914
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Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), punt 2.13, Stuk 0. “Referring to various
judgments, Sanderink argues that this requirement has hardly any added value, because it mainly concerns the
reality of the risk. Gijselaar and De Jong conclude from the ECtHR case law that the point is whether the risk is
avoidable: if not, there is an immediate risk, even though it will only materialise in the longer term. Emaus
argues in a more general sense that the ECtHR case law is governed by a precautionary principle”.
EHRM, arrest Taskin et autres c. Turquie, 10 november 2004, Stuk N.7.
Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), punt 2.56, Stuk O.9. “This finding confirms
the preventive nature of the positive obligations. More specifically, it shows that a violation of these
obligations does not merely emerge when the risk is almost materialising (the proverbial point of no return).
Risks threatening to occur in the long term, in this case a term of several decades, may also force the
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517. Indien het criterium van de onmiddellijkheid van de dreiging door Uw Rechtbank worden
weerhouden, mag dit in de werkelijkheid niet verward worden met de onmiddellijkheid van de
concretisering van de schade. Deze verduidelijking is belangrijk omdat de verweersters
voortdurend aanvoeren dat de afwezigheid van "onmiddellijke schade"917 aan het leven van de
individuen het opleggen van enige positieve verplichting door de autoriteiten zou uitsluiten.
Laat het dus duidelijk zijn dat, ook al zouden sommige schadelijke gevolgen van de
klimaatopwarming pas later optreden, zij onderscheiden moeten worden van de dreiging die
uitgaat van de klimaatopwarming, die wel zeer reëel en meer dan onmiddellijk en
tegenwoordig is918.
Wij citeerden in dit verband de zaak Taskin, waarin het Hof oordeelde dat de Turkse overheid
haar positieve verplichting om personen die in een goudmijn aan cyanide waren blootgesteld
te beschermen, niet is nagekomen. Dit ondanks het feit dat de negatieve effecten van het
gebruik van cyanide tientallen jaren later kunnen optreden.
Hetzelfde geldt voor de blootstelling aan radioactieve stralen. In de zaak L.C.B. verweet de
eiseres, die van in haar kindertijd aan leukemie leed, de overheid haar vader aan kernproeven
te hebben doen deelnemen zonder de nodige voorzorgen genomen te hebben om haar
gezondheid te beschermen. Beklemtonen wij hier dat het Hof gemeend heeft dat er een reëel
en onmiddellijk gevaar bestond, en dit op een ogenblik dat de eiseres zelfs nog niet geboren
was, zelfs niet verwekt919. In dat arrest oordeelde het Hof dat het zijn taak was "te bepalen of
de Staat, onder de voorliggende omstandigheden, alle vereiste maatregelen genomen heeft om
te verhinderen dat het leven van de eiser nodeloos in gevaar gebracht wou worden”920.
Hieruit volgt dat het Hof de naleving van de vereisten van artikel 2 EVRM nagaat precies op het
moment waarop de Staat zich schuldig maakt aan het handelen of het niet-handelen dat aan
de oorsprong ligt van de schending. De gevolgen die hieruit voortvloeien, kunnen zich veel
later doen voelen, zonder dat daardoor de toepasselijkheid van artikel 2 EVRM in het gedrang
komt.
Wat het klimaatprobleem betreft, hadden de maatregelen om het gevaar voor het leven van
de individuen te voorkomen, minstens tien jaar geleden genomen moeten zijn921. De
bedreiging voor het leven is in dit opzicht zo reëel en actueel dat de verweersters, bij gebrek
aan passende maatregelen, bewust hebben bijdragen en blijven bijdragen aan de
verwezenlijking van het risico en zich schuldig maken aan de daaruit voortvloeiende aantasting
van het leven.

917

918
919
920

921

government to take preventive measures. The applicability of articles 2 and 8 ECHR therefore does not require
an ‘acute’ or ‘immediate’ danger”.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 110: "Hoewel de schade van de eisers niet wordt betwist,
moet worden opgemerkt dat deze geen onmiddellijk risico vormt. De gevolgen van de opwarming van de
klimaatopwarming worden immers op de zeer lange termijn beschouwd en vallen niet samen met een
onmiddellijk risico".
Supra, o.a. nr. 57-66.
EHRM, arrest L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juni 1998, Stuk N.4.
EHRM, arrest L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 jun 1998, Stuk N.4, § 36. Bemerk dat het verzoekschrift uiteindelijk
onontvankelijk verklaard werd bij gebrek aan doorslaggevend bewijs. Dit besluit, dat verband houdt met de
bijzondere omstandigheden van de zaak, doet niet af van de vaststelling dat de Staat overeenkomstig artikel 2
EVRM verplicht is het leven van individuen te beschermen, zelfs tegen inbreuken waarvan de gevolgen zich op
de langere termijn kunnen voordoen.
Supra, nr. 437-442.
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Bovendien beperkt deze overweging zich niet tot de klimaatproblematiek. Blootstelling aan
schadelijke stoffen zoals cyanide, asbest en zelfs nucleaire straling zijn allemaal hypothesen
waarin de dreiging reëel en onmiddellijk is, terwijl de zichtbare effecten op de gezondheid en
het leven van wie eraan is blootgesteld, zich later kunnen manifesteren.
Dit verwijst rechtstreeks naar de preventieve of “anticipatieve” dimensie van de positieve
verplichting. Deze vormt een essentieel gegeven bij het bepalen van de omvang van de
positieve verplichtingen van de Staat in de strijd tegen de klimaatopwarming. Om het leven van
de individuen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, hadden de
autoriteiten immers al de nodige en toereikende maatregelen moeten nemen. Op dit ogenblik
is er sprake van een kritieke noodtoestand om dat te doen.
Samengevat: de preventieve verplichting van artikel 2 EVRM verplicht de autoriteiten om op
te treden wanneer een reële en duidelijk identificeerbare bedreiging onder hun aandacht
wordt gebracht. Dit houdt in dat de autoriteiten een anticiperend vermogen hebben, omdat zij
"wisten of moesten weten"922 dat er een bedreiging voor het leven van individuen bestond. Het
Hof herinnert eraan dat de mate van kennis van de risico’s moet worden beoordeeld "in het
licht van de ten tijde van de feiten van de zaak beschikbare wetenschappelijke kennis"”923.
Hieronder zal worden aangetoond dat de Belgische overheid al vele jaren (sinds 1990 en
minstens in 2007) over voldoende wetenschappelijke kennis beschikt om te waarschuwen voor
het gevaar van de klimaatopwarming naarmate deze zich ontwikkelt. De overheid kan onder
geen enkele voorwendsel veinzen dat zij niet adequaat op de hoogte is gebracht omtrent het
bestaan van een reële bedreiging voor het leven van individuen die ressorteren onder haar
rechtsgebied, bovendien al sinds vele jaren.
1.2

De status van “slachtoffer”

518. De verweersters beroepen zich op de ontoelaatbaarheid van de actio popularis, waarvan het
beginsel door de concluanten niet wordt betwist. De verweersters lijken te stellen dat de
toepassing van artikel 2 EVRM in zijn positieve aspect vereist dat de slachtoffers van de
schending individueel en van tevoren kunnen worden geïdentificeerd. Met andere woorden,
zij verwijten de verzoeksters dat deze niet aantonen dat de klimaatopwarming hen concreet
individueel treft.
Deze klassieke verdedigingslinie moet worden verworpen. Met name inzake milieu is het niet
altijd mogelijk om van tevoren vast te stellen welke mensen daadwerkelijk door de dreiging
zullen worden getroffen. Dit doet niets af aan het feit dat de dreiging wel degelijk bestaat en
dat de bescherming die in artikel 2 EVRM is vastgelegd, bedoeld is voor iedereen die erdoor
kan worden getroffen.
In zijn rechtspraak heeft het EHRM een bescherming met algemene (en niet strikt individuele)
reikwijdte erkend met betrekking tot de positieve verplichtingen van artikel 8 EVRM. De
volgende lessen kunnen mutatis mutandis worden toegepast op artikel 2 EVRM. In de zaken Di
Sarno924 en Cordella925 bijvoorbeeld, die betrekking hadden op respectievelijk een afvalcrisis en

922
923
924
925

EHRM, arrest Oneryildiz c. Turquie, 30 november 2011, § 101, Stuk N.17.
EHRM, arrest Smaltini c. Italie, 24 maart 2015, § 60, Stuk N.25.
EHRM, arrest Di Sarno et autres c. Italie, 10 januari 2012, Stuk N.21.
EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019, Stuk N.26.
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vervuiling in verband met industriële emissies, erkende het Hof dat de bedreiging voor de
gezondheid van individuen op de schaal van een hele bevolking kan worden overwogen926.
De algemene reikwijdte van de bescherming van het recht op leven en privacy vloeit ook voort
uit het Okyay-arrest927. In die zaak woonden de klagers binnen een straal van 250 kilometer
rond drie voormalige, zeer vervuilende steenkoolcentrales. Tegenover het argument van de
Turkse Staat dat de klagers niet hebben aangetoond dat zij aan een specifiek en dreigend
gevaar voor hun gezondheid waren blootgesteld, baseerde het EHRM zich op een
deskundigenrapport waaruit bleek dat er sprake was van een algemeen risico voor de
volksgezondheid en de openbare veiligheid. Het Hof concludeerde dat dit risico ook voor de
klagers gold: "Uit de vaststellingen van de administratieve rechtbank blijkt dat de gevaarlijke
gassen die door de centrales worden uitgestoten, zich kunnen verspreiden over een gebied met
een diameter van 2.350 kilometer (zie paragraaf 22 hierna). Die afstand overbrugt de regio
waarin de verzoekers wonen; hun recht op bescherming van hun fysieke integriteit staat dus
op het spel, hoewel het risico waaraan zij worden blootgesteld niet zo ernstig, specifiek en
dreigend is als het risico waaraan personen worden blootgesteld die in de onmiddellijke
nabijheid van de centrales wonen”928. [vrij vertaald]
Het probleem geldt voor andere hypothesen, zoals de gevaren die zwerfhonden in bepaalde
regio's met zich brengen. De potentiële slachtoffers zijn van nature niet op voorhand
identificeerbaar. Toch belet dit niet dat zij slachtoffer zijn. Zo oordeelde het Europees Hof voor
de rechten van de mens in de zaak Stoicescu929.
Evenzo moet worden erkend dat de klimaatopwarming zoals deze zich bij het uitblijven van
adequate maatregelen aandient, een duidelijk geïdentificeerde bedreiging vormt voor het
leven van individuen. Alle verzoekers in deze zaak zijn blootgesteld aan deze bedreiging.
Dat volstaat voor de activering van de positieve verplichting voor de Belgische overheid om
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de dreiging werkelijkheid wordt.
1.3

Concrete, noodzakelijke en voldoende maatregelen

519. De reikwijdte van de preventieve verplichting van artikel 2 EVRM moet nog worden
vastgesteld. Want als wij het erover eens zijn dat er sprake is van een reële bedreiging voor het
leven van de individuen, dan moet nog altijd worden vastgesteld wat de mensen mogen eisen
van de overheid.
520. In overeenstemming met de vaste rechtspraak van het EHRM is de overheid verplicht om
"preventief concrete, noodzakelijke en voldoende maatregelen te nemen"930 om het leven van
de betrokken personen te beschermen.
De Staten hebben een beoordelingsmarge bij de keuze van de maatregelen en er wordt niet
betwist dat de positieve verplichting geen "buitensporige last" kan vormen.

926

927
928
929
930

EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019, § 172, Stuk N.26: “Het Hof kan niet anders dan de
verlenging vaststellen van een toestand van milieuvervuiling die de gezondheid van de verzoekers in gevaar
brengt, en meer algemeen genomen, de gezondheid van de hele bevolking die in de risicozone woont (…)”.
(vertaald)
EHRM, arrest Okyay c. Turquie, 12 juli 2005, Stuk N.8.
EHRM, arrest Okyay c. Turquie, 12 juli 2005, § 66, Stuk N.8.
EHRM, arrest Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie, 26 juli 2011, Stuk N.18.
EHRM, arrest Oneryildiz c. Turquie, 30 november 2011, § 101, Stuk N.17.
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Dit ontslaat de overheid niet van haar verplichting om de nodige en toereikende maatregelen
te nemen om het leven van de individuen te beschermen.
521. Het argument dat alleen de totale passiviteit van de autoriteiten zou moeten leiden tot de
erkenning van een schending van artikel 2 EVRM, moet van meet af aan worden verworpen931.
Er wordt niet betwist dat artikel 2 EVRM niet vereist dat de Staat maatregelen neemt die
verder gaan dan wat redelijk is. Toch gaat de redenering a contrario, op grond waarvan het
nemen van redelijke maatregelen de verantwoordelijkheid van de Staat uitsluit, niet op.
Artikel 2 EVRM bepaalt immers dat de Staat maatregelen moet nemen die niet alleen
"noodzakelijk" zijn maar ook "toereikend".
De Belgische overheden moeten dus aantonen dat de in hun respectievelijk conclusies
uitvoerig omschreven maatregelen niet alleen noodzakelijk, maar vooral ook toereikend zijn.
Zij moeten met andere woorden aantonen dat de genomen maatregelen België in staat stellen
een voor het leven van de individuen gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen.
Zo heeft het EHRM geoordeeld dat de Lidstaten, hoewel zij effectief beschikken over een
discretionaire bevoegdheid inzake de keuze en de toepassing van complexe
beleidsmaatregelen, de beoordelingsmarge "hen geenszins ontslaat van hun plicht om tijdig,
correct en vooral consequent te reageren"932. [vrij vertaald]
Volgens het EHRM moeten de maatregelen doeltreffend zijn om een bevredigend resultaat te
waarborgen933. Het feit dat een poging gedaan is om de uitstoot te verminderen, volstaat dus
niet om te concluderen dat er geen sprake is van een schending van de grondrechten.
Er zij ook op gewezen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie Frankrijk in een arrest van
24 oktober 2019934, veroordeeld heeft wegens systematische en aanhoudende
overschrijdingen van de NO2-waarden in de lucht. Het Hof oordeelde als volgt "zonder dat de
inhoud van de door de Franse Republiek opgestelde luchtkwaliteitsplannen in meer detail hoeft
te worden onderzocht, toont deze situatie op zich al aan dat die lidstaat in casu geen passende
en doeltreffende maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om de periode van overschrijding van de
NO2-grenswaarden „zo kort mogelijk” te houden". [vrij vertaald]
Hierna zal worden aangetoond dat de verweersters niet de concrete, noodzakelijke en
voldoende maatregelen hebben genomen, aangezien de door de verweersters aangevoerde
maatregelen België niet in staat stellen zijn jaarlijkse BKG-uitstoot zodanig te verminderen dat
het land effectief kan bijdragen aan het vermijden van de opwarmingsdrempel die gevaarlijk is
voor het menselijke leven.

931
932
933

934

Dat is wat de Belgische Staat lijkt af te leiden op pagina 111 van zijn aanvullende conclusies.
EHRM, arrest Oneryildiz c. Turquie, 30 november 2004, § 128, Stuk N.17.
EHRM, arrest Deés c. Hongrie, 9 november 2010, § 23, Stuk N.16: “The Court considers that the State enjoys a
certain margin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention
when it comes to the determination of regulatory and other measures intended to protect Article 8 rights (…) It
observes nevertheless that the measures which were taken by the authorities consistently proved to be
insufficient, as a result of which the applicant was exposed to excessive noise disturbance over a substantial
period of time” .
H.J.E.U., arrest C-636/18 (Commission c. France), 24 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:900, Stuk N.2.
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1.4

Tot besluit

522. Artikel 2 EVRM is van toepassing op milieudelicten die een ernstige bedreiging vormen voor
het privé- en gezinsleven van de individuen.
De bedreiging voor het leven van mensen moet reëel en identificeerbaar zijn.
In het kader van het positieve aspect van artikel 2 EVRM moeten de autoriteiten de
noodzakelijke en toereikende concrete maatregelen nemen om het leven van personen in
gevaar te beschermen.
De omvang van de te nemen maatregelen hangt af van de context waarin zij worden genomen.
In dit opzicht hebben klimaataangelegenheden bijzondere kenmerken , waarmee rekening
moet worden gehouden bij het bepalen van de beschermingsmaatregelen die personen die
onder het rechtsgebied van de gedaagde Staat vallen, mogen verwachten. Bijgevolg is de
anticipatieve dimensie van de aanslag op het leven van cruciaal belang. Deze beschouwing
verhullen, zou indruisen tegen het principe tot effectieve interpretatie van de bepalingen van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
§2.

In casu

2.1

De gevolgen van de klimaatopwarming bereiken de in artikel 2 EVRM vereiste ernstdrempel

523. Het recht op leven in milieuzaken kan worden geanalyseerd als het geheel van "elementen die
een recht van de mens vormen op een "gezonde" omgeving stricto sensu, d.w.z. op een
"heilzame" omgeving, die voldoet aan de voorwaarden die onontbeerlijk zijn voor het leven,
de gezondheid en – tot op zekere hoogte – het welzijn van de mens"935. [vrij vertaald]
De antropogene klimaatopwarming is de afgelopen jaren geëvolueerd tegen een tempo dat
sinds 800.000 jaar zijn gelijke niet kent936. De emissies tot ongeveer 1980 leidden tot een
klimaatopwarming met 1°C op dit ogenblik937. Als de emissies blijven toenemen zoals tot nu
toe, zal de planeet tegen 2100 een opwarming met ruim 4°C bereiken938. Het lijdt geen twijfel
dat de gevolgen van de klimaatopwarming die veroorzaakt zijn door een opwarming met
'slechts' 1°C, nu al bestaan939. De dreiging waarmee de drempel van 4°C gepaard gaat, is reëel
en zo ernstig dat zij nauwelijks te bevatten valt. De internationale wetenschappelijke en
diplomatieke gemeenschappen zijn jaren geleden overeengekomen om de grens voor
gevaarlijke opwarming vast te stellen op 1,5°C.
De waargenomen gevolgen van de klimaatopwarming leiden tot het ontstaan van dodelijke
fenomenen940 waarvan de frequentie en intensiteit zullen toenemen naarmate de
opwarming van de aarde vordert.941.
935
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Y. WINISDOERFFER, “La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'environnement”, in
Revue Juridique de l'Environnement, nr. 2, 2003, p. 228.
Supra, nr. 55.
Supra, nr. 57-58
Supra, nr. 56.
Supra, nr. 103-177
Er is sprake van en reële bedreiging van het leven. Het betreft dus niet, zoals de Belgische Staat beweert op
pagina 66 van zijn hoofdconclusies, fenomenen die “enkel” een schending zouden vormen van “het recht op
een fatsoenlijke levensstandaard en leefomstandigheden”.
IPCC 2018, SR 1.5°C , p. 5, A.3., Stuk B.23: “Climate-related risks for natural and human systems are higher for
global warming of 1.5°C than at present, but lower than at 2°C (high confidence). These risks depend on the
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524. De projecties in het Speciaal IPCC-rapport van 2018 tonen aan dat een temperatuurstijging
met 0,5°C boven de huidige drempelwaarde zal leiden tot extreme veranderingen zoals
extreme temperatuurschommelingen, droogte, stormen en overstromingen942.
In het IPCC-rapport wordt erop gewezen dat elke wereldwijde klimaatopwarming de
menselijke gezondheid negatief zal beïnvloeden943. De sterfterisico's in verband met warmte
en ozon blijven hoog bij 1,5°C, maar liggen lager dan de verwachte risico's bij 2°C944. Het is
daarom van cruciaal belang om onder de 2°C-drempel te blijven.
De rampzalige gevolgen van een verandering van 1,5°C naar 2°C, die in het genoemde IPCCrapport worden aangetoond, zijn uiteraard wereldwijde projecties. Toch blijven zij een goede
indicatie van de dodelijke fenomenen die België zullen treffen, want het is onmogelijk dat
België van deze wereldwijde veranderingen gevrijwaard zou blijven. Wij benadrukken dat de
opwarmingshypothesen die in deze studie geanalyseerd werden, optimistisch zijn: de huidige
werkelijkheid komt neer op een evolutie naar een 4°C-opwarming tegen 2100.
525. De gevolgen van de opwarming van de aarde voor de menselijke gezondheid zijn talrijk. Wij
verwijzen in dit verband naar het hoofdstuk over de relevante feiten945. In 2000 al werd
volgende analyse gemaakt:

942

943

944

945

magnitude and rate of warming, geographic location, levels of development and vulnerability, and on the
choices and implementation of adaptation and mitigation options (high confidence)” .
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 7, B.1.1., Stuk B.23: “Evidence from attributed changes in some climate and weather
extremes for a global warming of about 0.5°C supports the assessment that an additional 0.5°C of warming
compared to present is associated with further detectable changes in these extremes (medium confidence).
Several regional changes in climate are assessed to occur with global warming up to 1.5°C compared to preindustrial levels, including warming of extreme temperatures in many regions (high confidence), increases in
frequency, intensity, and/or amount of heavy precipitation in several regions (high confidence), and an
increase in intensity or frequency of droughts in some regions (medium confidence)”.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 9, B.5.2., Stuk B.23: “Any increase in global warming is projected to affect human
health, with primarily negative consequences (high confidence). Lower risks are projected at 1.5°C than at 2°C
for heat-related morbidity and mortality (very high confidence) and for ozone-related mortality if emissions
needed for ozone formation remain high (high confidence). Urban heat islands often amplify the impacts of
heatwaves in cities (high confidence). Risks from some vector-borne diseases, such as malaria and dengue
fever, are projected to increase with warming from 1.5°C to 2°C, including potential shifts in their geographic
range (high confidence)”.
IPCC 2018, SR 1.5°C, p. 9, B.5.2., Stuk B.23: “Any increase in global warming is projected to affect human
health, with primarily negative consequences (high confidence). Lower risks are projected at 1.5°C than at 2°C
for heat-related morbidity and mortality (very high confidence) and for ozone-related mortality if emissions
needed for ozone formation remain high (high confidence). Urban heat islands often amplify the impacts of
heatwaves in cities (high confidence). Risks from some vector-borne diseases, such as malaria and dengue
fever, are projected to increase with warming from 1.5°C to 2°C, including potential shifts in their geographic
range (high confidence)”.
Supra, nr. 125-128.
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526. Een reeds vermeld rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid uit 2010
belicht de gevolgen van de klimaatopwarming voor de menselijke gezondheid in België946.
527. Het vermeld deze gevolgen:
sterfgevallen door hittegolven947;
sterfgevallen door koudegolven;
extreme weersomstandigheden: overstromingen, stormen, branden, droogte;
sterfgevallen als gevolg van de luchtkwaliteit;
UV-straling;
ziekten die verband houden met de voedsel- en waterkwaliteit;
vectoriële en zoönotische ziekten;
aëro-allergene ziekten.
Wij herinneren aan de belangrijkste gevolgen die in deze studie zijn vastgesteld948:

946
947

948

Supra, nr. 169-170.
Bij wijze van voorbeeld [vrij vertaald]: “Daar waar de overheid sinds de hittegolf van 2003, die 15.000
dodelijke slachtoffers maakte, vooral de risico’s beklemtoonde voor de kwetsbare groepen, met name
bejaarden en jonge kinderen, zijn de waarschuwing sindsdien aan de hele bevolking gericht. Deze uiterst hoge
temperaturen vormen “grote risico’s voor de meest kwetsbare groepen, maar ook voor de mensen die in goede
gezondheid zijn”, zo beklemtoonde Eerste Minister Edouard Philippe voorbije donderdag tijdens een bezoek
aan een vakantiecentrum. Niemand is bijgevolg beschut tegen een mogelijk dodelijke hyperthermie tijdens een
sportinspanning, of tegen verdrinking door hydrocutie”. (http://fr.le360.ma/monde/historique-paris-etouffela-canicule-a-son-paroxysme-195035).
Supra, nr. 169.
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Gevolgen van de opwarming van de aarde

Gevolgen voor de volksgezondheid

Hittegolven

Zonnesteken
Zonneslagen en hittekrampen
Hart- en vaatziekten, beroerte, hartziekten,
ademhalingsziekten, hart- en longziekten
Overlijden
Vermoeidheid,
hyperventilatie,
lage bloeddruk,
overlijden
Overlijden: hypothermie
Geestesziekten
Verwondingen
Overlijden
Ademhalingsziekten
Hart- en vaatziekten
Prenatale blootstelling
Longziekten
Voortijdige sterfgevallen
Brandwonden, huidziekten
Kanker
Conjunctivitis, cataract
Aantasting van het immuunsysteem, infectierisico’s
Salmonellose, E. Coli enz.

Koudegolven

Extreme weersomstandigheden

Luchtkwaliteit

UV-straling

Ziekten in verband met de voedsel- en
waterkwaliteit
Vectoriële en zoönotische ziekten

Malaria, gele koorts, Lyme enz.

Figuur 40. Gevolgen van de opwarming van de aarde voor de volksgezondheid in België

Figuur 41. Sterfte als gevolg van extreme weersomstandigheden in Europa
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528. De klimaatopwarming vormt een reële bedreiging voor het leven en de gezondheid van de
individuen in de zin van artikel 2 EVRM. Meer nog, zij heeft in België al tot vroegtijdige
sterfgevallen geleid. Wij verwijzen naar de uiteenzettingen supra949.
De hierboven beschreven fenomenen hebben directe gevolgen voor de gezondheid van de
mensen. Koudegolven, extreme weersomstandigheden, luchtvervuiling, UV-straling enz.
veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen, die tot de dood kunnen leiden.
529. Het lijdt geen twijfel dat de natuurverschijnselen die de dood van personen veroorzaken,
aantastingen vormen op het leven in de zin van artikel 2 EVRM: stortregens950 ,
wolkbreuken951, aardbevingen952 enz.
530. Bovendien oordeelde het EHRM dat ernstige aantastingen van de gezondheid van de mens een
schending van artikel 2 van het EVRM kunnen vormen. Dit geldt bijvoorbeeld voor nucleaire
straling, die mogelijk dodelijke ziekten zoals leukemie kan veroorzaken953.
Voor zover de klimaatopwarming veroorzaakt door antropogene activiteiten een duidelijke
bedreiging vormt voor het leven van individuen, wat de overheden al lang bekend is, zijn de
Belgische overheden verplicht alle noodzakelijke en voldoende maatregelen te nemen om het
totale volume van de jaarlijkse BKG-uitstoot in België te verminderen teneinde onder de
drempelwaarde van een gevaarlijke opwarming te blijven.
2.2

De staat heeft niet de nodige en toereikende maatregelen genomen om het leven van
personen te beschermen.

531. Zoals eerder al uiteengezet954, is de klimaatopwarming een kwestie van overleven voor de
mensheid.
Wij kennen momenteel een wereldwijde temperatuurstijging van 1°C boven de pre-industriële
niveaus. Zoals die stijging op dit ogenblik voortschrijdt en bij gebrek aan adequate
maatregelen, zal de drempel van 1,5°C in de periode 2030-2052955 worden overschreden en zal
in 2100 een niveau van 4°C worden bereikt.
De bevinding van het IPCC staat buiten kijf: bij een opwarming met meer dan 1,5°C nemen alle
gevaren die de klimaatverandering met zich meebrengt, aanzienlijk toe. Het is daarom
essentieel om onder de drempel van de 1,5°C te blijven. Bovendien is boven de 1,5°C het risico
veel groter dat de omslagpunten bereikt worden. Wij mogen niet uit het oog verliezen dat de
omslagpunten gepaard gaan met een verandering van de eigenschappen van een systeem,
waardoor het onmogelijk is terug te keren naar de oorspronkelijke staat. Het bereiken van
deze omslagpunten zal leiden tot een onomkeerbaar veranderde planeet, die vijandig is
tegenover het menselijke leven.
In het licht van deze onbetwistbare wetenschappelijke vaststelling moeten de Staten, elk voor
zich, op hun eigen grondgebied de nodige en voldoende maatregelen nemen om te
voorkomen dat de opwarmingsdrempel van 1,5°C wordt bereikt.
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Zoals reeds uiteenzet, is het duidelijk dat het uiteindelijke antwoord op de vraag of de
opwarming onder 1,5°C kan worden gehouden, het resultaat zal zijn van de naleving van de
verplichtingen door elke Staat. De vraag is dus niet of het resultaat zal worden bereikt, maar of
elke Staat, op het moment dat de dreiging gekend is, passende maatregelen heeft genomen.
Uit het voorgaande blijkt echter dat België, om een opwarming met 2°C te vermijden, uiterlijk
tegen 2020 het totale volume van zijn jaarlijkse BKG-emissies op het Belgische grondgebied
met 40% of minstens 25% moet verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.
De verweersters vergissen zich wanneer zij zich beroepen op de beoordelingsmarge die aan
Staten wordt toegekend. Het staat vast dat de enige manier om een gevaarlijke opwarming te
voorkomen, erin bestaat de uitstoot van broeikasgassen meer te verminderen dan de
inspanning die nodig is voor de drempelwaarde van 2°C, die jaren geleden al werd opgeheven:
die vermindering kan oplopen tot 40%, of minstens 25%, ten opzichte van 1990. Er is in dit
opzicht geen beoordelingsmarge.
De beoordelingsmarge heeft betrekking op de keuze van de concrete maatregelen die moeten
worden genomen om deze doelstelling te bereiken. Zo kunnen verschillende methoden
gebruikt worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De uitstoot kan worden
verminderd door het inzetten van allerlei hernieuwbare energiebronnen, maar ook door
gebruik te maken van kernenergie of door kolencentrales te vervangen door gasgestookte
centrales. Deze verschillende maatregelen vallen binnen de politieke ruimte, waarvan de
concluanten niet betwisten dat ze aan het oordeel van de Staat moeten worden overgelaten.
De Belgische overheden blijven vrij om de beleidskeuzes te maken die zij passend achten,
rekening houdend met alle relevante belangen, op voorwaarde dat de gekozen maatregelen
binnen het kader blijven van wat noodzakelijk en toereikend is om de bovengenoemde
reductiedoelstellingen te bereiken.
De verweersters kunnen zich niet beroepen op hun beoordelingsmarge om de doelstelling van
een broeikasgasemissiereductie met 40% tegen 2020, of minstens 25% ten opzichte van het
niveau van 1990, ter discussie te stellen.
De doelstelling moet als een redelijk strikt minimum worden beschouwd, aangezien België
heeft deelgenomen aan de definitie ervan en zich er vrijelijk toe heeft verbonden deze binnen
de gestelde termijn na te leven956.
532. Zoals hierboven uiteengezet, tonen de beschikbare gegevens echter aan dat België zich op een
traject bevindt waar het land zich niet als een goede huisvader zal kunnen gedragen957. Deze
bevinding wordt onder meer bevestigd door de Europese Commissie in haar analyse van het
aan haar voorgelegde ontwerp van GNEKP. De Commissie concludeert dat de door de
Belgische overheden genomen maatregelen ontoereikend zijn in het licht van de
verbintenissen die voortvloeien uit de huidige EU-doelstellingen, die op zich al duidelijk
ontoereikend zijn om een opwarming met 1,5°C te voorkomen958.

SECTIE 3.

Schending van het recht op respect voor het privé- en gezinsleven,
krachtens artikel 8 EHRM
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Supra, nr. 440-441.
Supra, nr. 324, 325-355
Supra, nr. 329-331.
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§1.

In rechte

533. Artikel 8 van het EVRM bepaalt:
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht,
dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in
het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn
van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
534. Uit vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens vloeit voort dat het
in artikel 8 EVRM verankerde recht impliceert dat de kwaliteit van het privéleven en het genot
van voorzieningen in de leefruimte worden geëerbiedigd.
In de zaak Cordella van 24 januari 2019 herinnerde het EHRM aan zijn vaste rechtspraak dat
""ernstige milieuschade het welzijn van personen kan schaden en hen het genot van hun
woning kan ontnemen op een manier die hun privacy aantast"959. [vrij vertaald]
535. Artikel 8 EVRM beschermt het recht van het individu op privacy, gezinsleven en wonen.
536. Het Hof stelt in het Giacomelli-arrest dat "het individu recht heeft op respect voor zijn woning,
dat niet alleen opgevat wordt als het recht op een loutere fysieke ruimte, maar ook als het
recht om er in alle rust van te genieten"960.
Het Hof oordeelde in het Cordella-arrest dat "inbreuken op het recht op respect voor de
woning niet alleen gelden voor materiële of lichamelijke schade (....), maar ook voor
immateriële of onstoffelijke schade, zoals lawaai, emissies, geuren en andere hinder"961. In
de zaak Guerra merkte het Hof op dat "de rechtstreekse gevolgen van schadelijke emissies voor
het recht van rekwiranten op respect voor hun privé- en gezinsleven tot de conclusie leiden dat
artikel 8 van toepassing is"962. [vrij vertaald]
Vaak zal blijken dat in gevallen van een schending van het recht op een woning ook, meer in
het algemeen, kwesties van welzijn, levenskwaliteit of gezondheid aan de orde worden
gesteld.
537. In ieder geval lijdt het in het licht van de Europese rechtspraak dan ook geen twijfel dat
milieuschade waarschijnlijk onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM zal vallen.
Daartoe moet die schade aan volgende voorwaarden voldoen:
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EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019, § 157, Stuk 0; EHRM, arrest Lopez Ostra c. Espagne, 9
december 1994, § 51, Stuk 0; EHRM, arrest Guerra et autres c. Italie, 19 februari 1998, § 60, Stuk N.6.
EHRM, arrest Giacomelli c. Italie, 2 november 2006, § 76, Stuk N.10.
EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019, § 76, Stuk N.26; Zie ook EHRM, arrest Hatton et
autres c. Royaume-Uni, 8 juli 2003, § 96.
EHRM, arrest Guerra et autres c. Italie, 19 februari 1998, § 57, Stuk N.6.
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-

zij treft het individu rechtstreeks. Deze voorwaarde veronderstelt dat het geen
'zuivere' aantasting van het milieu kan zijn, die geen enkele directe schade toebrengt
aan individuen;

-

zij bereikt een ernstdrempel die van aard is dat zij een schending betekent van het
recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven of van de woning. In dat opzicht is
de beoordeling van de minimale ernstdrempel relatief en afhankelijk van "alle
gegevens over de oorzaak, in het bijzonder de intensiteit en de duur van de overlast
en de fysieke of mentale gevolgen ervan" alsook "de algemene toestand van het
milieu"963.[vrij vertaald]

538. De rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens moet nader worden
geanalyseerd om er relevante lessen uit te kunnen trekken.
Al in de jaren negentig stelde het Hof in zijn principearrest Lopez Ostra dat "het toebrengen
van ernstige schade aan het leefmilieu het welzijn van de mens kan aantasten en het genot van
zijn woning kan ontnemen, waardoor inbreuk gepleegd wordt op zijn privé- en gezinsleven,
zonder daarom de gezondheid van de betrokken in gevaar te brengen". [vrij vertaald] De
overlast is het gevolg van een water- en afvalzuiveringsinstallatie, waarvan de werking
gasemissies, ondraaglijke stank en vervuiling veroorzaakte. Er was dus sprake van een inbreuk
op het privé- en gezinsleven en op de woning, aangezien de installatie overlast en
gezondheidsproblemen veroorzaakte voor de omwonenden.
539. Het bewijs van het oorzakelijk verband en de ernst van de gevolgen van de aantasting van het
milieu voor de levenskwaliteit van de mensen is echter niet duidelijk964.
Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft in de zaak Dubetska erkend dat, hoewel
er geen twijfel over bestaat dat industriële vervuiling een negatieve invloed kan hebben op de
volksgezondheid in het algemeen en de levenskwaliteit van personen kan aantasten, "het vaak
onmogelijk is om de effecten van zware industriële vervuiling in elke individuele situatie te
kwantificeren en de invloed van andere factoren te onderscheiden (....). Hetzelfde geldt voor de
verslechtering van de levenskwaliteit als gevolg van industriële vervuiling. ‘Levenskwaliteit’ is
een zeer subjectief begrip, dat zich niet nauwkeurig laat definiëren”965. [vrij vertaald]
Dit heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens er niet van weerhouden om in
milieuzaken rechtspraak te ontwikkelen, die gebaseerd is op indirecte bewijzen en
vermoedens.
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EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019, § 157, Stuk N.26; EHRM, arrest Fadeïeva c. Russie, 9
juni 2005, § 69, Stuk N.9.
EHRM, arrest Fadeïeva c. Russie, 9 juni 2005, § 79, Stuk N.9 [vrij vertaald]: “Van meet af aan herinnert het Hof
eraan dat het algemeen genomen het criterium hanteert van het bewijs ‘boven alle redelijke twijfel”. Een
dergelijk bewijs kan voortvloeien uit een reeks van indicatoren, of niet-weerlegde vermoedens, die voldoende
ernstig, nauwkeurig en overeenstemmend zijn. Ook moeten wij aanstippen dat het Hof terzake een zekere
flexibiliteit toestaat en rekening houdt met de aard van het materiële recht in kwestie alsook met eventuele
bestuurlijke moeilijkheden van het bewijs. Het gebeurt dat de verwerende Staat als enige toegang heeft tot de
informatie die de aantijgingen van de verzoeker bevestigt of weerlegt: in dergelijk geval is het onmogelijk om
het beginsel ‘affirmanti, non neganti, incumbit probatio’ nauwgezet toe te passen».
EHRM, arrest Dubetska et autres c. Ukraine, 10 februari 2011, § 106, Stuk N.19: “While there is no doubt that
industrial pollution may negatively affect public health in general and worsen the quality of an individual's life,
it is often impossible to quantify its effects in each individual case. As regards health impairment for instance,
it is hard to distinguish the effect of environmental hazards from the influence of other relevant factors, such
as age, profession or personal lifestyle. “Quality of life” in its turn is a subjective characteristic which hardly
lends itself to a precise definition”.
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In de zaak Tatar oordeelde het Hof dat "bij gebrek aan bewijs ter zake, het Hof mogelijk een
probabilistische redenering zou kunnen volgen, aangezien moderne pathologieën door de
veelheid van hun oorzaken gekenmerkt worden. Dit zou mogelijk zijn in het geval van
wetenschappelijke onzekerheid met voldoende en overtuigend statistisch bewijs."966. [vrij
vertaald]
Het Hof aarzelt niet om te verwijzen naar wetenschappelijke rapporten die het bestaan van
een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen bijvoorbeeld de blootstelling aan bepaalde
stoffen en het ontstaan van ziektes967.
In dit verband herinnerde het aan "het belang van het voorzorgsbeginsel (voor het eerst
vastgelegd in de Verklaring van Rio), dat moet worden toegepast "om bij alle activiteiten van
de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de gezondheid, de veiligheid van de
consument en het milieu te waarborgen"968.
540. In de zaak van Fadaïeva heeft het Hof geoordeeld dat "het indirecte bewijsmateriaal en de
vermoedens zo nauw overeenstemmen dat men daaruit kan afleiden dat de langdurige
blootstelling van betrokkene aan de industriële emissies van het bedrijf Severstal de oorzaak
van de verslechtering van haar gezondheidstoestand is. Zelfs in de veronderstelling dat de
vervuiling geen kwantificeerbare schade aan de gezondheid van verzoekster heeft berokkend,
heeft deze haar onvermijdelijk kwetsbaarder gemaakt voor allerlei ziektes. Bovendien heeft de
vervuiling ongetwijfeld een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van haar leven thuis. Het
Hof aanvaardt derhalve dat de werkelijke schade aan de gezondheid en het welzijn van
betrokkene een niveau heeft bereikt dat voldoende is om binnen de werkingssfeer van artikel
8 van het Verdrag te vallen969.
Uit deze rechtspraak blijkt dat het ontbreken van een kwantificering van de schade voor de
gezondheid, niet uitsluit dat geconcludeerd kan worden dat de nadelige gevolgen voor de
gezondheid voldoende ernstig zijn.
541. In de zaak Tatar ging het Hof zelfs verder dan de probabilistische benadering door te oordelen
dat "ondanks het ontbreken van een causale waarschijnlijkheid in casu, het bestaan van een
ernstig en aanzienlijk risico voor de gezondheid en het welzijn van de verzoeksters een positieve
verplichting voor de staat met zich meebrengt om redelijke en passende maatregelen te nemen
ter bescherming van het recht op privéleven en het recht op wonen en, meer in het algemeen,
het recht van de betrokkenen op een gezonde en beschermde omgeving"970.
542. In sommige gevallen wees het Hof er echter op dat een bewezen effect op de gezondheid niet
nodig was om artikel 8 toe te passen. In de zaak Brânduse oordeelde het Hof als volgt:
"Hoewel het Hof vaststelt dat de gezondheidstoestand van verzoeker niet is verslechterd als
gevolg van de nabijheid van het voormalige stort, is het van oordeel dat dit element op zich
niet tot de conclusie kan leiden dat artikel 8 niet van toepassing is. Het is immers van mening
dat, gelet op de conclusies van bovengenoemde studies en de duur van de hinder in kwestie
voor de verzoeker, de levenskwaliteit en het welzijn van de betrokkene aangetast werden op
een wijze die zijn privéleven heeft geschaad”971.
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Uit het bovenstaande volgt dat milieuschade binnen de werkingssfeer van artikel 8 EVRM valt,
wanneer door middel van indirect bewijs en consistente vermoedens kan worden aangetoond
dat de schadelijke gevolgen van dergelijke schade ernstig genoeg zijn en het welzijn, de
levenskwaliteit of de gezondheid van personen schaden. Dit, zonder dat kwantificeerbare
schade moet worden aangetoond.
Intussen moet nog worden vastgesteld welke verplichtingen de bescherming van het recht op
een privé- en gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 van het EVRM, in
milieuaangelegenheden inhoudt.
543. Net als artikel 2 EVRM legt de eerbiediging van artikel 8 EVRM de Staat positieve
verplichtingen op. Het niet-handelen van de Staat kan dus een schending van deze bepaling
tot gevolg hebben.
“Alhoewel artikel 8 in de eerste plaats bedoeld is om het individu te beschermen tegen
willekeurige inmenging van de overheid, toch doet het meer dan de Staat te verplichten om
zich van dergelijke inmenging te onthouden: boven op deze eerder negatieve verbintenis
kunnen positieve verplichtingen komen, die inherent zijn aan een daadwerkelijke eerbiediging
van het privé- of gezinsleven. In casu volstaat het om na te gaan of de nationale autoriteiten de
nodige maatregelen genomen hebben om de daadwerkelijke bescherming van het recht van
de betrokken personen op het respect voor hun privé- en gezinsleven, zoals gewaarborgd
door artikel 8, te waarborgen (…)”972. [vrij vertaald]
544. De maatregelen die nodig zijn om de effectieve bescherming van het in artikel 8 EVRM
neergelegde recht te waarborgen, hangen af van de omstandigheden van de zaak. Het EHRM
heeft gesteld dat "de positieve verplichting om alle redelijke en passende maatregelen te
nemen ter bescherming van de rechten die verzoekers ontlenen aan artikel 8, lid 1, in de eerste
plaats inhoudt dat de Staten in de eerste plaats de plicht hebben om een wetgevend en
administratief kader te organiseren met het oog op een doeltreffende preventie van schade
aan het milieu en aan de menselijke gezondheid (Budayeva c. Russie, nr. 15339/02, 21166/02,
20058/02, 11673/02 en 15343/02, §§ 129-132, 20 maart 2008)".
Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld de verplichting inhouden om een doeltreffend
overheidsbeleid te voeren met de bedoeling de eigenaars van industriële installaties aan te
moedigen hun verontreinigende emissies binnen een redelijke termijn terug te dringen973.
545. Het EHRM erkent in hoofde van de Staat weliswaar een beoordelingsmarge met betrekking tot
de keuze van deze maatregelen974. Zo stelt het Hof het volgende: “Ook al is het niet de taak
van het Hof om welbepaald de maatregelen te bepalen die genomen hadden moeten worden
(....) om de vervuiling doeltreffender tegen te gaan, het komt ongetwijfeld het Hof wel toe om
na te gaan of de nationale autoriteiten de zaak met de nodige zorgvuldigheid hebben
aangepakt en of zij rekening hebben gehouden met alle concurrerende belangen"975.
In dit verband heeft het Hof bijzondere aandacht besteed aan een aantal elementen:
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-

de kennis van de Staat van de gevaarlijke situatie, gezien het bestaan van
overeenstemmende rapporten;
de maatregelen die zijn genomen om deze te verhelpen en, in voorkomend geval,
het bewijs van de traagheid van de procedure om de doelstellingen te halen.

In de zaak Dubetska benadrukte het Hof de verantwoordelijkheid van de Staat in zoverre de
schendingen het gevolg zijn van een toestand die de Staat al lang genoegzaam bekend is:
“Om te bepalen of de Staat aansprakelijk gesteld kan worden krachtens artikel 8 van het
Verdrag, moet het Hof onderzoeken of een toestand het gevolg is van een plotselinge en
onverwachte ommekeer van de gebeurtenissen, dan wel, integendeel, deze wel en al lang
bekend is voor de overheden van de Staat (...); of de Staat zich bewust was of had moeten zijn
dat de hinder het privéleven van de verzoeker aantast”976. [vrij vertaald]
In de zaak Cordella van 24 januari 2019 heeft het Hof niet geaarzeld om te wijzen op de
vaststelling van "de verlenging van een toestand van milieuvervuiling die de gezondheid van
de verzoekers in gevaar brengt"977 en heeft het geconcludeerd dat "de nationale autoriteiten
niet alle nodige maatregelen genomen hebben om de effectieve bescherming van het recht op
eerbiediging van hun privéleven te waarborgen"978.

Tot besluit
546. Artikel 8 EVRM is van toepassing op milieudelicten die een ernstdrempel bereiken, die van
aard is om het privé- en gezinsleven van personen te schenden. Het ontbreken van
kwantificeerbare schade sluit niet uit dat een voldoende ernstdrempel wordt erkend.
Het positieve aspect van artikel 8 EVRM houdt in dat de autoriteiten de nodige en toereikende
maatregelen moeten nemen om het recht op respect voor het privé- en gezinsleven te
beschermen.
In dit verband worden verschillende elementen in aanmerking genomen, zoals:

§2.

-

het bestaan van overeenstemmende vermoedens
via wetenschappelijke rapporten;

en indicatoren, voornamelijk

-

het feit dat de autoriteiten al lang weet hebben van de toestand.

In casu

547. Pro memorie, naar aanleiding van de analyse van artikel 2 EVRM is aangetoond dat de
klimaatopwarming leidt tot dodelijke fenomenen waarvan de frequentie en intensiteit zullen
toenemen naarmate de opwarming vordert.
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De schadelijke gevolgen voor het leven en de gezondheid van individuen, en in het algemeen
voor hun levenskwaliteit, hoeven dus niet langer te worden aangetoond. Wij verwijzen supra
naar het punt 523.
Daarom moet worden erkend dat er een ernstig en wezenlijk risico voor de gezondheid en het
welzijn de individuen bestaat.
Bovendien zullen de gevolgen van de klimaatopwarming waarschijnlijk ook gevolgen hebben
voor de fysieke ruimte, die de woning van mensen vormt. In België moeten twee gevaren in
het bijzonder vermeld worden:
- de stijging van de zeespiegel – en de overstromingen die daarvan het gevolg zijn;
- de hittegolven, die (over)leven in heel wat woningen onmogelijk zullen maken.
De stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld vormt een voor de hand liggend gevaar voor de
woningen in België. Zoals supra uiteengezet979, wordt tegen 2100 een stijging van "60 tot 90
cm van de zeespiegel verwacht aan de Belgische kust, of zelfs 200 cm volgens "het meest
pessimistische scenario"980. Dit pessimistische scenario komt overeen met de Business as
usual-hypothese (RCP8,5)981 waarbij wij tegen 2100 te maken krijgen met een opwarming met
4°C. Een scenario dat geenszins onrealistisch is.
België wordt dus rechtstreeks bedreigd door overstromingen die het gevolg zijn van de
ontregeling van het klimaat. Deze zullen ernstige schade toebrengen aan de huizen en
eigendommen van de mensen, die door deze verschijnselen worden getroffen.
Volgens een studie uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie van wetenschappers en
journalisten ‘Climate Central’ zou een groot deel van het grondgebied van Vlaanderen tegen
2050 onder water kunnen staan. Er liggen immers een aantal heel recente studies voor, die
oordelen dat de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt, onderschat geweest is982.
Heel concreet is het gevaar voor de Belgische woningen in 2050 op onderstaande kaart te
zien983:
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Figuur 42. België onder water in 2050
In de zaak Kolyadenko, die betrekking had op een plotselinge en hevige overstroming van een
rivier en een stuwmeer, heeft het Hof toegegeven dat de woningen en eigendommen van
verzoekers ernstige schade hadden opgelopen. Het Hof concludeert dat er sprake is van een
schending van artikel 8 van het Verdrag en van artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het Verdrag,
aangezien de verantwoordelijke autoriteiten niet alles hebben gedaan wat in hun macht ligt
om de rechten van de aanvragers die uit deze bepalingen voortvloeien, te beschermen984.
548. Een ander voorbeeld is dat van de hittegolven, die naar frequentie, duur en intensiteit zullen
toenemen naarmate de klimaatopwarming oploopt. België is een dicht verstedelijkt land.
Steden zijn bijzonder kwetsbaar voor dergelijke hittegolven en zullen hitte-eilanden worden
die mensen verhinderen zich goed te voelen in hun woning. Dit verschijnsel werd in de zomer
van 2019 in Parijs waargenomen, waarbij de hittegolven de inwoners dwongen hun woning te
verlaten omdat zij er niet langer konden in leven.
549. Ook overstromingen en andere verschijnselen die verband houden met de klimaatverandering,
moeten beschouwd worden als een ernstige en aanzienlijke bedreiging voor het recht van
personen om van hun woning te genieten. De gevolgen van de klimaatopwarming
ondermijnen bijgevolg het recht op respect voor het privé- en gezinsleven en voor de woning,
zoals bepaald in artikel 8 EVRM.
Hieruit volgt dat de Staat in het kader van zijn positieve verplichtingen alle nodige maatregelen
moet nemen om dit recht doeltreffend te beschermen.
Om dezelfde redenen als die hierboven vermeld in punt 0, moet worden vastgesteld dat de Staat
niet de nodige en toereikende maatregelen heeft genomen om het recht op respect voor het
privé- en gezinsleven en de woning te beschermen.
Daarbij komt nog een overweging waarmee in de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens rekening wordt gehouden, namelijk dat dit een toestand is die al vele
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EHRM, arrest Kolyadenko et autres c. Russie, 28 februari 2012, § 216, Stuk 0.
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jaren voortduurt, aangezien de autoriteiten zich terdege bewust zijn van het gevaar van de
klimaatopwarming en de doelstellingen die moeten worden gehaald om de rechten van het
individu te beschermen985.

SECTIE 4. Schending van het recht van kinderen op leven en
gezondheid zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 8 van het
EVRM en de artikelen 6 en 24 van het Verdrag inzake de
rechten van het kind
550. In de Secties 2 en 3 van dit hoofdstuk werd aangetoond dat de houding van de verweersters in
strijd is met de artikelen 2 en 8 van het EVRM. In onderhavige sectie zal worden aangetoond
dat deze houding des te meer in strijd is met de rechten van het kind, die niet alleen
vastgelegd zijn in de artikelen 2 en 8 van het EVRM, maar ook in het Internationaal Verdrag
inzake de rechten van het kind.
§1.

In rechte

551. De uiteenzettingen met betrekking tot de artikelen 2 en 8 van het EVRM, in de Secties 2 en 3
van dit hoofdstuk, moeten hier als volledig overgenomen worden beschouwd.
552. België heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind op 16 december 1991 geratificeerd.
Artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind luidt als volgt: "De Staten die partij
zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven rechten voor
ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid".
In artikel 6 van het Verdrag is het recht op leven vastgelegd als onderdeel van de rechten die
België toegezegd heeft voor elk kind te respecteren en te waarborgen:
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.
2. De Staten die partij, zijn waarborgen in de ruimst mogelijke mate het overleven en de
ontwikkeling van het kind.
Artikel 24 van hetzelfde Verdrag richt zich met name op het recht op gezondheid van kinderen:
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor geneeskundige verzorging en
revalidatie. De Staten die partij zijn, streven ernaar ter waarborgen dat geen enkel kind zijn
recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
2. D De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en nemen
passende maatregelen, met name::
(a) om baby- en kindersterfte te verminderen;
(b) om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinderen te
waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg;
c) om ziekte, ondervoeding of verkeerde voeding te bestrijden, mede binnen het kader van
de eerstelijnsgezondheidszorg, door, onder andere, het toepassen van gemakkelijk
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Supra, nr. 437-442.
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beschikbare technologie en door het voorzien in voldoende en voedzaam voedsel en zuiver
drinkwater, de gevaren en risico's van milieuverontreiniging in aanmerking nemend;
(d) om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waarborgen;
(e) om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name ouders en
kinderen, worden voorgelicht over en gesteund in het gebruik van de kennis omtrent de
gezondheid en de voeding van kinderen, de voordelen van borstvoeding, hygiëne en
sanitaire voorzieningen en het voorkomen van ongevallen;
f) om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzieningen voor een
voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen.
3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde
traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen.
4. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te bevorderen
en aan te moedigen teneinde geleidelijk de algehele verwezenlijking van het in dit artikel
erkende recht te bewerkstellingen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening
gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.
553. In een recente verklaring van Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de mensenrechten
van de Verenigde Naties, op 9 september 2019986, werd duidelijk gesteld dat de
klimaatopwarming een van de grootste gevaren voor de mensenrechten is:
"Klimaatverandering is een realiteit die alle regio's van de wereld vandaag de dag treft.
De menselijke gevolgen van de huidige voorspellingen met betrekking tot de
klimaatopwarming zijn rampzalig. Stormen nemen toe en de getijden kunnen
eilandnaties en hele kuststeden doen onderlopen. Er woeden branden in onze bossen,
gletsjers smelten. Onze toekomst sterft – letterlijk – langzaam. (…)
De wereld heeft nog nooit een dergelijke bedreiging van de mensenrechten gekend.
Geen enkel land, instelling of besluitvormer kan het zich veroorloven zich op de
achtergrond te houden. De economie van elk land, de institutionele, politieke, sociale en
culturele structuren van elke staat en de rechten van uw hele volk - en van de
toekomstige generaties - zullen erdoor worden getroffen". [vrij vertaald]
554. Het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties heeft een
uitgebreid analytisch onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen klimaatverandering en de
effectieve uitoefening van de rechten van het kind987.
555. De volgende bevindingen komen naar voren:
“4. Vanwege hun specifieke metabolisme, fysiologie en ontwikkelingsbehoeften worden
kinderen onevenredig zwaar getroffen door veranderingen in hun omgeving.
Veranderingen in temperatuur, lucht- en waterkwaliteit, evenals veranderingen in
voeding, kunnen ernstiger en langduriger gevolgen hebben voor de gezondheid, de
ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Jonge kinderen worden door hun onvolledige
constitutie en minder ontwikkelde immuunsysteem zwaarder getroffen door
verstoringen die verband houden met klimaatverandering.
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Inleidende verklaring van Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de rechten
van de mens, Tweeënveertigste zitting van de Raad voor de rechten van de mens, 9 september 2019, Stuk
H.35.
Rapport van het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, “Etude analytique sur
la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant”, A/HRC/35/13,
4 mei 2017, Stuk H.33.
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Maatschappelijke en milieuveranderingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen en voor hun levenskwaliteit in
het algemeen.
5. Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) vormt klimaatverandering
waarschijnlijk de grootste bedreiging voor kinderen en toekomstige generaties
wereldwijd (…)”988. [vrij vertaald]
556. In het Verslag staat dat:
"De gevolgen van de klimaatverandering (...) ondermijnen duidelijk het effectieve genot
van de rechten die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, met
inbegrip van het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6), het recht om niet
tegen zijn of haar wil van zijn of haar ouders te worden gescheiden (art. 9 en 10), het
recht op de grootst mogelijke gezondheid (art 24), het recht op een toereikende
levensstandaard (art. 27), (…).
Het Comité voor de kinderrechten heeft de klimaatverandering aangewezen als een van
de grootste bedreigingen voor de gezondheid van kinderen en heeft er bij de Staten die
partij zijn bij het Verdrag, op aangedrongen de gezondheid van kinderen centraal te
stellen in hun strategieën inzake aanpassing aan de klimaatverandering en inzake
risicobeheer. Het Comité benadrukte dat de Staten de verantwoordelijkheid hebben om
kinderen te beschermen tegen milieuschade"989. [vrij vertaald]
557. Veel van deze rechten zijn ook vastgelegd in het Handvest van de grondrechten en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en impliceren voor de
Lidstaten dus de bovengenoemde positieve verplichtingen.
558. In zijn General Comment nr. 15 (2013) over het recht van het kind op het genot van de grootst
mogelijke gezondheid (artikel 24)990 heeft het Kinderrechtencomité benadrukt:
"Met milieu-interventies dient onder meer klimaatverandering te worden aangepakt,
aangezien dat een van de grootste bedreigingen is voor de gezondheid van het kind en
het de verschillen inzake gezondheid verergert. De Staten dienen de bekommernissen
voor de gezondheid van kinderen derhalve centraal te stellen bij hun aanpak van
klimaatverandering en hun risicobeheer".[vrij vertaald]
559. Bovendien wordt in voornoemd Rapport de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de
Staten om kinderen te beschermen tegen milieuschade:
"Vanwege de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor kinderen zijn alle
plichtsdragers verplicht op te treden om alle kinderen te beschermen tegen de reële en
voorspelbare schadelijke gevolgen van de klimaatverandering. Het belang van de
rechten van het kind in de context van de klimaatverandering wordt expliciet erkend in
het Akkoord van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, waarin de Staten opgeroepen worden om bij het nemen van
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Rapport van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens, ibid., p. 3, Stuk
H.33.
Rapport van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens, ibid., p. 29, Stuk
H.33.
Kinderrechtencomité, General comment nr. 15 (2013) over het recht van het kind om te genieten van de best
mogelijke gezondheid (art. 24), CRC/C/GC/15, 17 april 2013, Stuk 0.
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maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken, hun respectievelijk verplichtingen
met betrekking tot onder meer de rechten van het kind en de gelijkheid tussen de
generaties te respecteren, te bevorderen en in aanmerking te nemen". [vrij vertaald]
560. Het Rapport vermeldt in zijn conclusies:
“52. Op grond van de verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van de
mensenrechten die zijn opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van het kind, het
Verdrag van Parijs en andere internationale mensenrechteninstrumenten, hebben de
Staten dezelfde verplichting als andere plichtsdragers, waaronder de ondernemingen,
om op te treden met de bedoeling de rechten en het hogere belang van het kind te
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering (...).
53. Mensenrechten, klimaatverandering, ontwikkeling en het indijken van risico’s die
verband houden met rampen, onder meer via relevante internationale instrumenten en
processen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mitigatie van en aanpassing aan
de klimaatverandering moet gebaseerd zijn op de mensenrechten gelet op de
overlapping tussen deze verschillende gebieden en de verplichtingen inzake
mensenrechten. Bijgevolg hebben de Staten een concrete verplichting om de
grondrechten van alle kinderen te respecteren, te beschermen, te bevorderen en te
vervullen en om deze rechten te integreren in alle beleidslijnen en maatregelen die
worden aangenomen om de klimaatverandering te temperen.
54. De op kinderrechten gebaseerde aanpak rust in wezen op de volgende elementen:
(a) ambitieuze mitigatiemaatregelen om de toekomstige negatieve gevolgen van de
klimaatverandering voor kinderen te minimaliseren door de temperatuurstijging te
beperken tot 1,5°C boven de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met het
Akkoord van Parijs;
(b) aanpassingsmaatregelen die gericht zijn op de bescherming van de kinderen, die het
meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering;
(c) mitigatie- en aanpassingsmaatregelen die voortvloeien uit participatieve en op feiten
gebaseerde processen, waarbij rekening wordt gehouden met de ideeën en belangen van
kinderen zoals die door hen naar voren worden gebracht". [vrij vertaald]
Bovendien wordt in het Rapport van de Speciale Rapporteur bij de Raad voor de rechten van
de mens de nadruk gelegd op de kwetsbaarheid van kinderen:
"Kinderen zijn om vele redenen kwetsbaar, onder meer omdat zij lichamelijk in
ontwikkeling zijn en minder weerstand hebben tegen vele soorten milieuschade. Van de
naar schatting 6 miljoen sterfgevallen bij kinderen jonger dan 5 jaar in 2015 hadden er
meer dan 1,5 miljoen voorkomen kunnen worden als er maatregelen waren genomen om
de milieurisico’s in te dijken. Bovendien kan de blootstelling aan vervuiling en andere
milieuschade in de kindertijd levenslange gevolgen hebben, waaronder een verhoogd
risico op kanker en andere ziektes (zie A/HRC/37/58)”991. [vrij vertaald]
§2.

In casu

561. De rampzalige gevolgen van een klimaatopwarming boven de 1,5°C voor de gezondheid en het
leven van de mens werden hierboven uiteengezet992.
991
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Rapport van de Speciale Rapporteur van de Raad voor de rechten van de mens, “Rapport du rapporteur
spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier
d’un environnement sûr, propre, sain et durable”, A/HRC/37/59, 24 januari 2018, p. 18, Stuk H.29.
Supra nr. 125-128 en 167-170.
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Deze gevolgen hebben in het bijzonder betrekking op de kinderen, die bijzonder kwetsbaar
zijn.
Het feit dat de verweersters geen adequate maatregelen nemen inzake klimaat, heeft dus
ongetwijfeld op de eerste plaats gevolgen voor de gezondheid en het leven van kinderen.
562. In de hele wereld gaan stemmen op en worden er juridische stappen ondernomen om te
erkennen dat het gebrek aan klimaatactie de rechten van kinderen schendt.
Zo hebben zestien kinderen op 23 september 2019 bij de Kinderrechtencommissie klacht
ingediend tegen Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en Turkije. Deze klacht werd
ingediend op basis van artikel 5 van het Derde Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de
rechten van het kind.
563. Zoals eerder vermeld993, is meer dan 30% van de mede-verzoeksters jonger dan 30 jaar en
meer dan 43% jonger dan 35 jaar. Een deel van die jongeren is minderjarig. Hun leven zal
rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloed worden door de gevolgen van de
klimaatopwarming994, en deze gevolgen zullen des te meer gevoeld worden precies omdat zij
bijzonder kwetsbaar zijn voor veranderingen in temperatuur, extreme hitte- en koudegolven,
luchtvervuiling enz.
Die jongeren zullen hun hele leven lang de gevolgen ondervinden van het huidige gebrek aan
handeling.
The Lancet, het belangrijkste medische tijdschrift ter wereld, heeft zijn Rapport van 2019
gewijd aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid van de kinderen, die
vandaag worden geboren. Op basis van de vaststelling dat, volgens alle beschikbare gegevens,
een kind dat vandaag geboren wordt, zal leven in een wereld die meer dan 4°C warmer is dan
in het pre-industriële tijdperk, stelt het rapport duidelijk dat "het leven van elk kind dat
vandaag wordt geboren, verregaand zal worden beïnvloed door de klimaatverandering"995, en
dit in elke fase van zijn of haar leven: kindertijd, adolescentie, volwassenheid en oudere
leeftijd996.
The Lancet stelt in hetzelfde verslag dat in een wereld die de ambitie van het Akkoord van
Parijs waarmaakt, een kind dat vandaag wordt geboren, op zijn zesde en elfde verjaardag de
steenkool in het Verenigd Koninkrijk en Canada volledig ziet verdwijnen, het op zijn 21e
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Supra nr. 398.
Arrest van het Hooggerechtshof van Colombia van 5 april 2018, p. 13, Stuk 0. "(...) een groep van 25 kinderen,
adolescenten en jonge volwassenen... van 7 tot 25 jaar, die in steden wonen, die op de lijst van steden staan
die het meest bedreigd worden door de klimaatverandering.... [Met] een gemiddelde levensverwachting van
78 jaar (75 jaar voor mannen en 80 jaar voor vrouwen) bereiken zij de volwassenheid tussen 2041 en 2071, en
vervolgens hun hoge leeftijd vanaf 2071. Volgens de door IDEAM gepresenteerde
klimaatveranderingsscenario's zal de gemiddelde temperatuur in Colombia in deze perioden naar verwachting
met respectievelijk 1,6°C en 2,14°C stijgen". [vrij vertaling van]: “The plaintiffs […] are identified as (...) a group
of 25 children, adolescents, and young adults… between 7 and 25 years of age, living in cities that are part of
the list of cities most at risk due to climate change… [With] a hope to live for 78 years on average (75 years for
men and 80 for women) which is why they expect to develop their adult life between 2041-2071 and in their
old age from 2071 onwards. In those periods of time, according to the climate change scenarios presented by
IDEAM, the average temperature in Colombia is expected to increase by 1.6°C and 2.14°C, respectively (...)”.
Report of The Lancet Countdown 2019, p. 2, Stuk E.22 , vertaald van “the life of every child born today will be
profoundly affected by climate change”.
Ibid., p. 1, Stuk E.22.
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verjaardag geen auto’s meer ziet rijden op gas of aardolie, het op de leeftijd van 31 jaar, in
2050, zal leven in wereld die een netto nuluitstoot heeft bereikt. De verwachte veranderingen
leiden tot schonere lucht, veiligere steden en betere voeding, en tot hernieuwde investeringen
in gezondheidssystemen en vitale infrastructuur. Dit doel is haalbaar en zou de gezondheid van
een kind dat vandaag de dag wordt geboren, gedurende zijn of haar hele leven in de goede zin
veranderen997.
564. Naast de lichamelijke ziektes en de sterfgevallen die het rechtstreekse gevolg zijn van de
klimaatopwarming, zijn kinderen ook bijzonder kwetsbaar voor angstgerelateerde mentale
aandoeningen. De klimaatopwarming heeft een ernstige en chronische impact op de
geestelijke gezondheid van kinderen998.
In een rapport van 11 april 2019 over de gevolgen van de klimaatverandering voor kinderen
staat het volgende999:
"Kinderen die worden blootgesteld aan energie-, water- en milieuregelateerde rampen
en de daaruit voortvloeiende stress voor het gezin, de verstoring van de sociale
steunnetwerken en de verplaatsingen lopen het risico om posttraumatische
stressstoornissen en andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angst,
fobieën en paniek, slaapstoornissen, hechtingsstoornissen, drugsmisbruik te ontwikkelen.
Naast de gediagnosticeerde geestelijke gezondheidsproblemen kunnen de andere
psychologische effecten van traumatische ervaringen tijdens klimaatgerelateerde
rampen en de daaruit voortvloeiende verstoringen een negatieve invloed hebben op het
vermogen van kinderen om hun emoties te reguleren, verhoogde cognitieve stoornissen,
leerproblemen, gedrags- en aanpassingsstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen en
verminderde schoolprestaties met zich brengen. Langdurige en herhaalde stressvolle
gebeurtenissen op jonge leeftijd, waarschijnlijk in de context van de klimaatverandering,
kunnen ook op latere leeftijd een predispositie voor schadelijke gevolgen voor de
geestelijke gezondheid creëren". [vrij vertaald]
Uit hetgeen voorafgaat resulteert dat het niet-nemen van adequate maatregelen ter
voorkoming van een gevaarlijke klimaatopwarming een schending vormt van het recht van
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Ibid., p. 2, Stuk E.22, vertaald van: “The Paris Agreement has set a target of “holding the increase in the global
average temperature to well below 2°C above preindustrial levels and pursuing efforts to limit the temperature
increase to 1·5°C.” In a world that matches this ambition, a child born today would see the phase out of all coal
in the UK and Canada by their sixth and 11th birthday; they would see France ban the sale of petrol and diesel
cars by their 21st birthday; and they would be 31 years old by the time the world reaches net zero in 2050,
with the UK’s recent commitment to reach this goal one of many to come. The changes seen in this alternate
pathway could result in cleaner air, safer cities, and more nutritious food, coupled with renewed investment in
health systems and vital infrastructure. This second path— which limits the global average temperature rise to
“well below 2°C”—is possible, and would transform the health of a child born today for the better, right the
way through their life”.
R. P. PHILIPSBORN et al, “Climate Change and Global Child Health”, Pediatrics, v. 141, nr. 6 (juni 2018).
S. E.L. BURKE et al., “The Psychological Effects of Climate Change on Children”, Current Psychiatry Reports,
20:35, 11 april 2019: “Children exposed to EWE disasters and the ensuing family stress, disruptions to social
support networks, and displacement are at risk of developing PTSD and other mental health problems like
depression, anxiety, phobias and panic, sleep disorders, attachment disorders, and substance abuse… In
addition to diagnosable mental health problems, other psychological effects of traumatic experiences in
climate-related disasters and their ensuing disruptions can include negative impacts on children’s capacity to
regulate emotions, increased cognitive deficits, learning problems, behavioral problems, adjustment problems,
impaired language development, and an undermining of academic performance. Sustained and repeated
stressful early-life events, likely in the context of climate change, can also create a predisposition to adverse
mental health outcomes later in life”.
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kinderen op gezondheid en leven, zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 8 van het EVRM en de
artikelen 6 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

SECTIE 5.

Tot besluit

565. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verweersters, door onvoldoende maatregelen te nemen
om de ernstige dreiging van de toenemende klimaatopwarming doeltreffend aan te pakken, de
grondrechten van de huidige en toekomstige generaties en van de mede-verzoeksters
schenden, in het bijzonder de artikelen 2 en 8 EVRM en de artikelen 6 en 24 van het Verdrag
inzake de rechten van het kind. Het feit dat zij zich al vele jaren bewust zijn van de ernst van de
dreiging in kwestie, draagt bij aan deze vaststelling.
566. Daarom vragen de verzoeksters in hun beschikkend gedeelte aan Uw rechtbank om “te zeggen
voor recht dat de verweersters, in de aanpak van hun klimaatbeleid, de grondrechten van de
verzoeksters, en meer bepaald de artikelen 2 en 8 EVRM en de artikelen 6 en 24 van het
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, schenden”.
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HOOFDSTUK 4. Het injunctierecht van de rechter
567. Vooreerst willen wij het standpunt presenteren van de verweersters met betrekking tot de
bevoegdheid van de rechter om injuncties op te leggen ("Sectie 1. Standpunt van de
verweersters"). Vervolgens herinneren wij aan het recht met betrekking tot deze bevoegdheid,
met bijzondere aandacht voor het beginsel van de scheiding der machten, en passen wij dit op
deze zaak toe ("Sectie 2. Herinnering aan de beginselen en toepassing in casu"). Wij gaan
verder met het onderzoek van enkele aanvullende stellingen van de verweersters ("Sectie 3.
Weerlegging van aanvullende stellingen van de verweersters"), waarna wij concluderen
("Sectie 4. Tot besluit").

SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

568. De Belgische Staat stelt de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van het
injunctieverzoek van de verzoeksters niet ter discussie.
Volgens de Belgische Staat verbiedt het Hof van Cassatie de rechterlijke macht om zich uit te
spreken over de opportuniteit van bestuurlijke beslissingen. Dit geldt a fortiori als het gaat
over de beoordeling van de opportuniteit van de beslissingen van de wetgever.
569. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van mening dat Uw rechtbank niet bevoegd is om het
aannemen van een samenwerkingsakkoord op te leggen.
Het Gewest merkt op dat het injunctieverzoek niet duidelijk gericht is aan de Brusselse
wetgevende macht, noch aan de Brusselse uitvoerende macht. Bovendien beweert het Gewest
dat er tot op heden geen enkele wettelijke bepaling in de Brusselse wetgeving staat, die de
Brusselse regering de bevoegdheid verleent of die haar verplicht om zelf alle nodige
maatregelen te nemen om het totale volume van de Brusselse broeikasgasemissies te
verminderen.
Ingaan op de eisen van de verzoeksters zou er dus op neerkomen dat het Brusselse parlement
verplicht wordt om wetgeving in die zin uit te vaardigen, bij gebrek waaraan de Brusselse
regering niet zou kunnen handelen zonder machtiging.
Er zou dus sprake zijn van een schending van de scheiding der machten, die voor de Rechter
een verbod inhoudt om uitspraak te doen in het algemeen en een verbod om uitspraak te
doen over de opportuniteit.
Een rechterlijke beslissing die ten aanzien van de overheid wordt genomen, kan niet zo ver
gaan dat zij algemeen of regelgevend wordt, d.w.z. dat zij rechtstreeks van invloed is op de
rechten of verplichtingen van burgers die geen partij zijn bij het geschil.
570. Het Vlaamse Gewest verdedigt het standpunt dat het opleggen van
broeikasgasreductiedoelstellingen behoort tot de harde kern van de politieke besluitvorming
en dus tot de discretionaire beoordeling van de overheid. In het licht van de scheiding der
machten zou Uw rechtbank niet bevoegd zijn om dergelijke reductiedoelstellingen op te
leggen. Het opleggen ervan zou overigens een schending inhouden van het beginsel van de
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eerlijke spreiding van de inspanningen inzake vermindering van de uitstoot tussen de landen
binnen de wereldwijde gemeenschap. Het opleggen van dergelijke emissiereducties zou weinig
of geen invloed hebben op de klimaatopwarming.
Het Gewest legt uit dat een efficiënt klimaatbeleid zich niet kan beperken tot maatregelen ter
bestrijding van de klimaatverandering. Er moet rekening worden gehouden met andere
belangen dan klimaatbelangen (zoals sociale en economische componenten). Hiertoe moet de
overheid over de grootst mogelijke politieke vrijheid beschikken.
571. Het Waalse Gewest merkt op dat de concluanten geen onderscheid maken tussen de
uitvoering van de injuncties in kwestie door het parlement (wetgevende macht) of door de
regering (uitvoerende macht). Het voorwerp van de vordering impliceert echter
noodzakelijkerwijs wettelijke en reglementaire initiatieven of bestuurlijke beslissingen die de
verzoeksters niet nader bepalen. Het stelt dat de vordering in strijd is met de
manoeuvreerruimte van de wetgevende en uitvoerende macht om wetgevende, regelgevende
en bestuurlijke handelingen in te trekken of te wijzigen. Het concludeert dat Uw rechtbank niet
bevoegd is om de wetgevende macht te dwingen een rechtshandeling aan te nemen, die een
vermindering van de broeikasgasemissies omvat. Het komt uitsluitend de wetgevende macht
toe om de leemten in de wetgeving te verhelpen.
Het legt ook uit dat het halen van de BKG-emissiereductiedoelstellingen niet uitsluitend van de
overheden afhangt. Het is ook afhankelijk van de burgers zelf. Het Waalse Gewest stelt voorts
dat de actiemiddelen van de overheid niet onbeperkt zijn.
Er zou sprake zijn van een schending van de scheiding der machten, omdat de verzoeksters
aan Uw rechtbank vragen zich te mengen binnen de maneuvreerruimte van de overheid door
een veroordeling te vragen tot het "nemen van maatregelen".
Bovendien is het Waalse Gewest van mening dat geen enkele door de concluanten ingeroepen
rechtspraak relevant is.
Bovendien zou de Rechter evenmin bevoegd zijn om een samenwerkingsakkoord of een
gemeenschappelijk programma tussen de verweersters op te leggen, aangezien dit in strijd zou
zijn met de verdeling van de bevoegdheden in het Belgische recht.
Het verzoek om een injunctie zou ook vanuit dit oogpunt een schending van de scheiding der
machten inhouden. Uw rechtbank zou niet in staat zijn om over de hem voorgelegde zaak te
wijzen via een algemene en reglementaire bepaling. Een veroordeling tot het nemen van
maatregelen zal als onvermijdelijk gevolg hebben dat de rechten en plichten van de burgers
die geen partij zijn bij het geschil, rechtstreeks worden geschonden.
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SECTIE 2.

Herinnering aan de beginselen en de toepassing in casu

§1.

Het injunctierecht en het beginsel van de scheiding der machten

1.1

Het injunctierecht

572. Volgens een sinds het Flandria-arrest van het Hof van Cassatie van 5 november 1920 vaste
rechtspraak, zijn de Staat en elke andere publiekrechtelijke persoon aan dezelfde regels
onderworpen als de rechtzoekenden. Als laatstgenoemden een fout begaan die schade
veroorzaakt in hoofde van een persoon, zijn zij verplicht de schade te vergoeden in
overeenstemming met artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek1000.
573. Sinds het arrest van Cassatie van 26 juni 19801001 is duidelijk vastgesteld dat het algemene
beginsel van de scheiding der machten, dat verbiedt dat een rechtbank zich in de plaats stelt
van de bestuurlijke overheden in de uitoefening van hun discretionaire bevoegdheid, niet belet
dat de burgerlijke rechter injuncties uitvaardigt ten aanzien over een overheid1002.
Zoals de rechtsleer ten tijde van voornoemd arrest van het Hof van Cassatie heeft opgemerkt,
heeft de gevatte rechtbank "altijd de bevoegdheid om de gevolgen van een onrechtmatige
daad te stoppen"1003.
Het is eigen aan een injunctie dat zij de onrechtmatige inbreuk op een subjectief recht door de
overheid staakt of voorkomt, op voorwaarde dat de rechterlijke macht de beoordelingsvrijheid
van het bestuur niet ontneemt of zich niet in de plaats ervan stelt. Zij moet de
beoordelingsvrijheid respecteren, zodat de overheid zelf kan beslissen hoe zij haar
bevoegdheid wil uitoefenen en binnen de grenzen van de wet de meest geschikte oplossing
kan kiezen. Anderzijds blijft de rechter bevoegd om de onrechtmatige inbreuk op een
burgerlijk recht zowel te voorkomen als te herstellen1004.
In zijn arresten van 21 oktober 1982 en 21 maart 1985 heeft het Hof van Cassatie het feit
bekrachtigd dat de rechterlijke macht in het algemeen en de kortgedingrechter in het
bijzonder zich niet mengen in de bevoegdheden van de overheid wanneer zij de maatregelen
en verweermiddelen voorschrijft, die nodig zijn om een inbreuk te voorkomen of te beëindigen
die door deze overheid ten onrechte lijkt te zijn begaan op de subjectieve rechten waarvan de
bescherming onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken valt1005. Ongeacht wie de
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Supra, nr. 416-430. Het Anca-arrest, Cass., 19 december 1991, Pas., 1992, I, nr. 316 kan aangehaald worden in
verband met de aansprakelijkheid van de Staat du fait de la fonction de juger , alsook het Ferrara Jung-arrest,
Cass. 28 september 2006, voor de aansprakelijkheid van de Staat uit hoofde van de wetgever (zie infra).
Cass., 26 juni 1980, Pas., 1980, I, pp. 1335-1337.
B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, & G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de
jurisprudence 1996-2007. Volume 1: Le fait générateur et le lien causal, Les Dossiers du Journal des Tribunaux,
74, Brussel, Larcier, p. 549.
F. DE VISSCHER, “Quelques réflexions sur le pouvoir d’injonction du juge judiciaire à l’égard de
l’administration”, J.T., 1981, p. 683, punt 5 in fine.
B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, & G. GATHEM, “La responsabilité civile. Chronique de
jurisprudence 1996-2007. Volume 1: Le fait générateur et le lien causal”, Les Dossiers du Journal des
Tribunaux, 74, Brussel, Larcier, p. 549.
Cass., 21 maart 1985, Pas., 1985, I, nr. 445.
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schade heeft aangericht, ongeacht de aantasting1006. De rechter kan in bepaalde gevallen zelfs
een leemte in de wetgeving opvullen1007.
574. De rechter kan tevens injuncties opleggen om schade te voorkomen wanneer deze zich met
een “ernstige waarschijnlijkheid” dreigt voor te doen. In casu is ook aan dit schadecriterium
voldaan, zoals genoegzaam is aangetoond in het deel "Feiten" en het deel over de
componenten van een schending van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek in
deze conclusies.
575. In het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
werd het injunctiebeginsel opgenomen In artikel 9, lid 4:
"Aanvullend op en onverminderd het voorgaande lid 1, voorzien de in de voorgaande
leden 1, 2 en 3 bedoelde procedures in passende en doeltreffende middelen, met
inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet
onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn schriftelijk of worden
schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk, van
andere organen, zijn voor het publiek toegankelijk." (eigen benadrukking)
Zoals in de rechtspraak terecht wordt opgemerkt: "Gelet op de doelstellingen en de context
van het Verdrag van Aarhus lijkt de verwijzing in artikel 9 naar "dwangmiddel tot
rechtsherstel", met inbegrip van de modaliteit van "dwangmiddel tot voorlopig rechtsherstel"
van groot belang te zijn, rekening houdend met de prominente functionele rol die dit
mechanisme kan spelen in milieugerelateerde geschillen. Op grond hiervan moet de
uitdrukking "zo nodig" wellicht niet worden opgevat in die zin dat zij de Staten een
discretionaire bevoegdheid verleent ten aanzien van het beginsel zelf van de mogelijkheid om
een beroep te doen op dit juridische mechanisme”1008. [vrij vertaald]
576. De vordering tot veroordeling van de verweersters is gebaseerd op de vaststelling van de
schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook op de vaststelling van de
schending van de grondrechten zoals het recht op leven, gezondheid en respect voor het
privé- en gezinsleven.
De verweersters kunnen moeilijk aanvoeren dat een schending van de mensenrechten zoals
vastgelegd in de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens, niet door een nationale rechter zou kunnen worden gesanctioneerd.
Nogmaals, artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
luidt als volgt: "De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die ressorteert onder
haar rechtsmacht de rechten en vrijheden die zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit
Verdrag".
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Cass., 21 oktober 1982, Pas., 1983, I, nr. 127.
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, & J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht,
Wolters Kluwer, 2017, p. 1100.
C. PIROTTE, “L’accès à la justice en matière d’environnement en Europe: État des lieux et perspectives
d’avenir” in Amén. 2010, liv. 1, p. 26 onder verwijzing naar B. JADOT, “Protection juridictionnelle du citoyen
face à l’administration et droit d’accès à la justice en matière d’environnement. L’incidence de la convention
d’Aarhus et des textes de droit communautaire pris dans sa foulée», in H. DUMONT, P. JADOUL & S. VAN
DROOGHENBROECK (uitg.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, La Charte, 2007,
nr. 28, p. 437.
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Het lijdt geen twijfel dat de nationale rechters in de eerste plaats garant staan voor de
eerbiediging van de rechten die in het EVRM zijn vastgelegd. Volgens het Europees Hof voor de
rechten van de mens "moeten de rechtbanken de argumenten met betrekking tot de rechten
en vrijheden die door het voorliggende verdrag worden gewaarborgd, bepaald streng en
zorgvuldig onderzoeken en is dit een uitvloeisel van het subsidiariteitsbeginsel"1009.
Dus, in geval van een schending van de in het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens verankerde grondrechten, is de nationale rechter dus noodzakelijkerwijs
bevoegd om de overheid te veroordelen tot het nemen van de passende maatregelen. De
werkzaamheid van de bescherming van de door het EVRM gewaarborgde rechten staat op het
spel.
Dezelfde redenering geldt mutatis mutandis voor de vaststelling van de schending van het
Verdrag inzake de rechten van het kind.
1.2

Injunctierecht en scheiding der machten: een te handhaven evenwicht

1.2.1. Het te handhaven evenwicht
577. In lijn met het beginsel van de scheiding der machten is het de rechter verboden om de wijze
op te leggen waarop de overheid haar fout en de daaruit voortvloeiende schade moet
oplossen:
"(...) wanneer meerdere wettelijke oplossingen mogelijk zijn om herstel in natura te
bereiken, kan de rechter in de plaats van die overheid niet beslissen welke van deze
oplossingen moet worden gekozen; het komt niet aan de rechterlijke macht toe om de
opportuniteit van de ene of de andere aan te nemen oplossing te beoordelen; (...)”1010.
Het stelsel van de burgerlijke aansprakelijkheid van de overheid gaat ervan uit dat de rechter
aan de overheden injuncties kan geven om te doen of om niet te doen. Het bestaan van een
discretionaire bevoegdheid in hoofde van de overheid "belet niet op een absolute manier dat
aan haar een injunctie wordt gericht. Dit kan alleen betrekking hebben op het beginsel van een
te volgen gedragslijn, waarbij het veroordeelde bestuur de modaliteiten van de
tenuitvoerlegging ervan bepaalt”1011.[vrij vertaald]
578. Volgens de Belgische rechtspraak zou het feit dat van een wetgevende/uitvoerende macht
wordt geëist om bepaalde maatregelen te nemen, waarbij wordt aangegeven over welke
soort maatregelen het gaat en wat de inhoud ervan moet zijn, een schending inhouden van
het beginsel van de scheiding der machten. Het idee is dat in dergelijke situaties de politieke
vrijheid van de wetgevende of de uitvoerende macht op een onevenredige manier zou worden
aangetast.
579. Zo verstrekt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 maart 2004 toelichting over de schending
van het beginsel van scheiding der machten door de nauwkeurigheid en de details waarmee de
rechter de overheid veroordeelt om te handelen:
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EHRM, arrest Fabris c. France, 7 februari 2013, §72, Stuk N.23.
Cass., 4 september 2014, C.12.0535.F, Stuk M.19.
B. JADOT, «Les pouvoirs du juge judiciaire à l'égard de l'administration: le pouvoir d'injonction et la réparation
en nature” dans La responsabilité des pouvoirs publics, Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 450 en 452.
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“[…] "door in het dispositief nader te bepalen hoe de overheid op precieze en technisch
gedetailleerde wijze in het dispositief kan voorkomen dat de subjectieve rechten van
de verweersters op unieke wijze worden geschonden, hebben de rechters van beroep
zich in de plaats gesteld van de uitvoerende macht en daarmee het grondwettelijke
beginsel van de scheiding der machten geschonden”1012.
Het Hof van Cassatie oordeelde in dezelfde zin in een uitspraak van 3 januari 2008:
"De rechterlijke macht heeft zich niet te mengen in de appreciatievrijheid zoals de
opportuniteit van de administratieve beslissing over de spreiding van vluchten van
vliegtuigen, noch zijn eigen beslissing te substitueren in de plaats van die van de
overheid. Door in casu op te leggen hoe de overheid zal moeten optreden en evenzeer
de criteria aan de hand waarvan dat zal moeten gebeuren vast te leggen, hebben de
appelrechters hun appreciatie op onwettige wijze in de plaats gesteld van deze van de
eiser. Door aldus te bepalen op welke wijze de overheid het beleid met betrekking tot
de nationale luchthaven moet bepalen, schendt het bestreden arrest het algemene
rechtsbeginsel van de scheiding der machten en alle bepalingen ingeroepen in het
middel"1013.
Volgens eenzelfde redenering herinnert het Hof van Cassatie er, in zijn arrest van 27
oktober1014, aan dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om het bestuur te veroordelen tot
vergoeding van de schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder
daarbij evenwel aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen met betrekking tot de keuze
van de te treffen maatregelen om de schade te vergoeden1015.
580. In zijn vonnis van 9 januari 2019 stelt de Franstalige burgerlijke rechtbank van Brussel het
bestaan vast van een fout in hoofde van de wetgevende en de uitvoerende machten om reden
van het verzuim van deze machten om het probleem van de overbevolking in de
gevangenissen aan te pakken. Deze overbevolking houdt echter in dat de rechten die zijn
vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, op velerlei
manieren worden geschonden. De Belgische Staat heeft niet de nodige maatregelen genomen
om een onduldbare situatie, waarvan hij reeds zeer lang op de hoogte is, te verhelpen. Zowel
op wetgevend vlak – met inbegrip van de budgettaire aspecten – als op uitvoerend vlak in
ruime zin, heeft de Belgische staat zich door zijn tekortkomingen schuldig gemaakt aan
wangedrag1016.
De rechter herinnert aan het verbod om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de
wetgever, stelt vervolgens vast dat er sprake is van een fout, van schade en van een oorzakelijk
verband tussen beide en "zegt voor recht dat op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, de Belgische Staat verantwoordelijk is voor de overbevolking die bestaat of heeft
bestaan" in twee Brusselse gevangenissen en "veroordeelt de Belgische Staat om het aantal
personen dat in deze twee inrichtingen wordt vastgehouden terug te brengen tot het aantal
plaatsen dat overeenkomt met de maximaal toegestane capaciteit, d.w.z. maximaal 180
gevangenen in de gevangenis van Vorst en maximaal 549 gevangenen in de gevangenis van
Sint-Gillis […]..."1017. [vrij vertaald]
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Cass., (1e kamer), 4 maart 2004, R.G. C.03.0346.N en C.03.0448.N., Stuk M.10.
Cass., 3 januari 2008, R.G. C.06.0322.N., Stuk M.14.
Cass., (1e kamer), 27 oktober 2006, R.G. C.03.0584.N.
M. LAMBERT DE ROUVROIT & T. COPPÉE, op. cit., pp. 316-319.
Burg. Brussel (4de kamer), 9 januari 2019, J.L.M.B., 2019/9, p. 422, Stuk M.24.
Burg. Brussel (4de kamer), 9 januari 2019, J.L.M.B., 2019/9, p. 427.
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1.2.2. In casu
581. De verzoeksters vragen om BKG-emissiereductiedoelstellingen op te leggen, maar de rechter
wordt niet gevraagd om de middelen op te leggen om deze doelstellingen te halen. Of het de
wetgevende of uitvoerende macht dan wel de beide machten zijn die de injuncties uitvoert of
uitvoeren, dat maakt voor verzoeksters niets uit; deze keuze wordt aan de verweersters
overgelaten binnen hun discretionaire bevoegdheid. Wat wel belangrijk is, is dat injuncties
correct en tijdig worden uitgevoerd. Dat betekent dus onder meer dat de gevraagde
maatregelen niet kunnen worden gelijkgesteld met een onrechtmatige injunctie aan de
wetgever, in die zin dat de concluanten niet eisen dat de te bereiken doelstellingen uitsluitend
door middel van wetgeving worden bereikt. De beslissing om al dan niet (formele en
materiële) wetgevende initiatieven te nemen alsook de inhoud van de te nemen maatregelen
vallen volledig onder de beoordeling van de bevoegde politieke organen1018.
Er is dus geenszins sprake van een schending van het beginsel van de scheiding der machten,
aangezien de aan te wenden middelen worden overgelaten aan de discretionaire beoordeling
van de uitvoerende en de wetgevende macht. Bovendien "vereist een ambitieuzere
tussentijdse doelstelling niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring van nieuwe wetgeving, in de
mate dat ze door de uitvoerende overheid en de lokale autoriteiten kan worden bereikt"1019.
[vrij vertaald] De verweersters organiseren zich inderdaad zoals zij dat willen, mits de beoogde
maatregelen ervoor zorgen dat de einddoelen worden gehaald.
582. In zijn conclusies verwijst het Vlaamse Gewest naar een beslissing van 10 oktober 2018
(Greenpeace v. Vlaams Gewest):
"De beleidsvrijheid van de regelgevende overheid moet worden geëerbiedigd, wat wil
zeggen dat de rechter de overheid niet mag verplichten deze of gene maatregel (niet) te
nemen wanneer blijkt dat die maatregel niet de enige wijze is waarmee de overheid de
wettelijkheid kan realiseren. Met andere woorden, als de bestuurlijke overheid diverse
wegen heeft om naar Rome te gaan, verzet het principe van de scheiding der machten
zich er tegen dat de rechter de bestuurlijke overheid één specifieke weg zou opdringen.
Artikel 1 van de Milieustakingswet 1993 vormt op generlei wijze een afwijking op die
verhoudingen”1020. [vrij vertaald]
Deze passage is niet in strijd met de vordering die wordt geformuleerd door de verzoeksters,
aangezien zij niet als voorwerp heeft om aan de verweersters een verplichting op te leggen om
in een bepaalde richting te handelen. De verweersters beschikken immers over een veelheid
van middelen op een ruime waaier van beleidsgebieden om de gevraagde
emissiereductiedoelstellingen te bereiken. In dit verband is het de moeite waard te herinneren
aan het transversale karakter van het klimaatbeleid en de complexiteit van de plannen om dit
probleem aan te pakken, zoals met name in de Governanceverordening 2018/1999 is
bepaald1021. De discretionaire bevoegdheid van verweersters blijft dus intact. Het spreekt voor
zich dat zij dus ook rekening kunnen houden met sociale en economische belangen.
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Ibid., randnr. 5.63; zie ook M. LAMBERT DE ROUVROIT & T. COPPÉE, La distinction entre droit public et droit
privé, Limal, Anthémis, 2019, pp. 307-312.
N. DE SADELEER, “Quand la science climatique s’invite au prétoire: la condamnation des Pays-Bas par la Cour
d’appel de La Haye du 9 octobre 2018 dans l’affaire Urgenda”, Justice en Ligne: http://www.justice-enligne.be/article1146.html?fbclid=IwAR0DSu8iDNwjlNXkGLOfOSmwJKlk_Ky0DVrLIgynrJ_XLmO881UbXEcia2E
Conclusies van het Vlaamse Gewest, pp. 33-34 – Vrij vertaald.
Supra, nr. 270 en 276.
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In punt 48 stelt het Vlaamse Gewest dat “het opleggen van broeikasgasreductiedoelstellingen
bij uitstek behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de overheid”. Welnu, zoals reeds
aangegeven beoogt de vordering alleen de doelstellingen te doen opleggen die voortvloeien
uit een wereldwijde wetenschappelijke en diplomatieke consensus, zoals onder meer
uiteengezet in het IPCC-rapport van 2018, en dus ervoor te zorgen dat de verbintenissen die
België is aangegaan in het kader van het Akkoord van Parijs, worden nageleefd, met als enig
doel, zoals Advocaat-Generaal Leclercq zo goed heeft verwoord in zijn conclusies voorafgaand
aan het Ferrara Jung cassatiearrest van 28 september 2006 (cf. supra), om op te treden als een
goede huisvader en de milieudreiging die op ons land weegt, weg te nemen.
583.

In antwoord op het Vlaamse Gewest en tegelijkertijd tot slot van de hele voorgaande analyse
moeten twee essentiële gegevens worden benadrukt.
1) De vaststelling van de te bereiken broeikasgasreductiedoelstellingen vormt de kern van
het internationale en Europese klimaatbeleid. De reden hiervoor is de lineaire relatie
tussen de concentratie van broeikasgassen en meer specifiek CO2 in de atmosfeer en de
klimaatopwarming1022. Sinds het IPCC-evaluatierapport van 2007 werken de COP's in het
kader van het UNFCCC aan reductiepercentages voor broeikasgassen, in het bijzonder voor
de Bijlage I-landen. In dit verband verwijzen wij naar de discussie over het verband dat is
gelegd tussen een opwarming met 2°C en de daaruit voortvloeiende
broeikasgasreductieverplichtingen voor deze landen tegen 2020 en 20501023. Wij verwijzen
in dit verband ook naar de presentatie van het Europese klimaatbeleid: dit berust volledig
op de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen1024. In dit
kader hebben alle landen van de internationale gemeenschap en de Europese Unie
jarenlang hun klimaatbeleid uitgerold, met hun specifieke troeven en beperkingen. Zij
doen dat allemaal met een reeks maatregelen die zij zelf bepalen. Dit wordt in het
volgende hoofdstuk concreet geïllustreerd1025.
2) In aanvulling op de vorige opmerking moet worden aangestipt dat de discretionaire
beoordelingsmarge bij het vaststellen van de BKG-reductiedoelstellingen vandaag de dag
uiterst beperkt is geworden, zo niet onbestaand, in het licht van de huidige
klimaatnoodtoestand1026. Om te voorkomen dat de drempel voor een gevaarlijke
klimaatopwarming – de 1,5°C-drempel – wordt overschreden, beschikt de wereld over een
'window of opportunity' van 2030 tot 20521027. Wij zullen in het volgende hoofdstuk
aantonen dat de gevorderde injuncties gebaseerd zijn op internationaal vastgestelde
kennis en consensus omtrent de te leveren inspanning.

1.3

Voor zover nodig: het beginsel van de scheiding der machten in klimaatzaken in de
rechtsvergelijking

584. Het beginsel van de scheiding der machten wordt in veel klimaatzaken ingeroepen en in
verschillende graden afgewezen.

1022
1023
1024
1025
1026

1027

Supra, nr. 54.
Supra, nr. 224-242.
Supra, nr. 265.
Infra, nr. 620-622 en 648.
Herinneren wij eraan dat het Europees Parlement zopas een resolutie aangenomen heeft, die de noodsituatie
op het gebied van klimaat en milieu uitroept (“a climate and environment emergency”): Europees Parlement,
Resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu, (2019/2930(RSP),
Stuk G.38.
Supra, nr. 56.
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585. Elk land is uiteraard anders georganiseerd en daarom moeten wij ons behoeden voor
overhaaste analogieën. Er is echter een algemene tendens naar een zekere evolutie van de
traditionele organisatiebeginselen van de Staten als het gaat om klimaatkwesties. Met
betrekking tot klimaatverandering zijn sommige rechtbanken trouwens flexibeler in de
interpretatie van bepaalde beginselen wanneer deze flexibiliteit de bescherming van de
burgers ten goede komt1028. Het gaat er niet om het beginsel van de scheiding der machten
met de voeten te treden, maar wel om het te interpreteren vanuit een idee van samenwerking
en overleg tussen de machten1029. Zoals bijvoorbeeld in de conclusies van het parket-generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden is aangegeven1030, wordt de scheiding der machten gezien
als een evenwicht tussen die machten.
586. Met betrekking tot het beginsel van de scheiding der machten in klimaataangelegenheden in
de Urgenda-zaak, voerde de verweerster aan dat de scheiding der machten was geschonden.
Men was van mening dat de gerechtelijke rechter, door de staat te veroordelen wegens een
gebrek aan daadkracht ten aanzien van de klimaatsituatie, de staat niet verplichtte een wet
aan te nemen. De Nederlandse staat was alleen verplicht de nodige maatregelen te nemen om
aan de vrijwillig overeengekomen doelstellingen te voldoen. De Staat behoudt dus de vrijheid
en beschikt over verschillende middelen om de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen te bevorderen1031.
Het parket-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden merkt verder op dat een “rechter nooit
mag weigeren om recht te spreken onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of
de onvolledigheid der wet. De rechter is in zulke gevallen dus genoodzaakt om het recht
verder te ontwikkelen en aan te vullen1032. De leer van de trias politica brengt niet mee dat de
rechter nooit “op de stoel van het bestuur mag gaan zitten”1033.
587. Dit vinden wij ook terug in de internationale rechtsleer waarin het arrest in de Urgenda-zaak is
becommentarieerd. Aangezien het gaat om doelstellingen die moeten worden bereikt en geen
specifieke middelen die moeten worden geïmplementeerd, kan de scheiding der machten niet
worden geschonden1034. De wetgevende/uitvoerende macht behoudt zijn discretionaire
bevoegdheid omtrent de manier waarop deze doelstellingen worden gehaald1035. Doel is om
"de drie machten te herschikken, zodat elk zijn werk efficiënt doet"1036. [vrij vertaald] Het is een
wake-up call van de rechterlijke macht ten aanzien van de andere machten. Het is de taak van
de rechter om de burgers te beschermen tegen de macht van de regering, wat uiteindelijk het
primaire doel van de wet is1037.
588. In de Verenigde Staten betoogde de Amerikaanse regering in de Juliana-zaak1038, dat de
vordering die gebaseerd was op het gebrek aan bescherming tegen klimaatverandering,
politiek van aard was en dus in strijd was met het beginsel van de scheiding der machten. Dit
1028
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1030
1031
1032
1033
1034

1035
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H. SCHOUKENS & A. SOETE, “Climate change litigation against states after 'Urgenda': the times they are achanging ?”, Amén.-Envir., 2018/4-Numéro special, Stuk I.8.
M. TORRE-SCHAUB, “L’affirmation d’une justice climatique au prétoire (quelques propos sur le jugement de la
cour du district de La Haye du 24 juin 2015)”, Revue québécoise de droit international, 2016.
Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), § 5.3.
H. SCHOUKENS & A. SOETE, op. cit.; Zie ook Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda), ptn. 66-69.
Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), § 5.21.
Ibid., § 5.29.
L. ENNEKING & E. DE JONG, “Regulering van Onzekere Risico’s via Public Interest Litigation”,
Nederlands Juristenblad 2014, p. 1551.
H. SCHOUKENS & A. SOETE, op. cit., Stuk I.8.
M. TORRE-SCHAUB, op. cit.
M. TORRE-SCHAUB, ibid.
US Court of Appeals for the 9th Circuit, Juliana, Stuk O.10.
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standpunt werd niet gevolgd. De rechterlijke macht heeft zich bevoegd verklaard om het
verzoek te behandelen en de rechter heeft hierover een beslissing genomen1039.

SECTIE 3. Weerlegging van aanvullende stellingen van de verweersters
589. De kritiek van het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de
onmogelijkheid voor Uw rechtbank om door middel van een injunctie bepaalde BKGemissiereductiedoelstellingen, een samenwerkingsakkoord of een gemeenschappelijk
programma tot stand te brengen, is niet relevant. De concluanten vragen immers geen
veroordeling van de verweersters tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord.
Elke partij moet, binnen de grenzen van haar eigen bevoegdheden, haar verplichtingen
nakomen, indien nodig maar niet noodzakelijkerwijs door het sluiten van een
samenwerkingsakkoord. De vraag "hoe" dat moet gebeuren, komt hen volledig toe. De
concluanten hebben er hierboven trouwens al op gewezen1040 dat het terugvallen op
samenwerkingsakkoorden heeft gefaald. Wat anderzijds wel vaststaat, en de Europese
Commissie heeft daarop gewezen, is dat een ambitieus klimaatbeleid alleen kan worden
ontworpen en uitgevoerd door middel van de samenwerking tussen de verweersters, ongeacht
de juridische vorm die deze samenwerking zal aannemen.
590. Wat betreft de discussie over de vraag of reductieorders al dan niet resultaatsverplichtingen
zijn, moet het duidelijk zijn dat als de doelstellingen die tegen 2025 en 2030 worden geëist,
niet worden gehaald – hoewel dit noodzakelijke benchmarks zijn om ervoor te zorgen dat het
continue traject van broeikasgasemissiereducties naar nul netto-uitstoot in 2050 goed wordt
gevolgd – het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om een gevaarlijke opwarming te
voorkomen. Op dit gebied komt de discretionaire beoordelingsmarge van een normaal
gesproken voorzichtige en zorgvuldige overheid de facto neer op het nakomen van
resultaatsverplichtingen.
591. Inzake de kritiek van het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de
injunctie de rechten of verplichtingen van burgers die geen partij zijn bij het geschil
rechtstreeks zou aantasten, moet worden opgemerkt dat hoe langer de Belgische Staat en de
drie gewesten wachten met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hoe
ingrijpender en duurder de maatregelen worden die de verweersters zullen moeten nemen en
hoe groter de last die deze zullen vormen voor de toekomstige generaties en de jongeren1041.
Overigens, geen enkele wet- of regelgevende handeling zal ooit unaniem door de burgers
worden gedragen. Toch moeten de verweersters, zoals op vele andere gebieden, in het
algemeen belang handelen. Het noodzakelijkerwijs te voeren klimaatbeleid – al dan niet met
reductie-injuncties – zal in ieder geval leiden tot grote maatschappelijke veranderingen
(alternatieve consumptiepatronen, een duurzame economie op basis van hernieuwbare
energie, enz.). Dit bewustzijn bestaat al bij de burgers en zal alleen benadrukt worden door

1039

1040
1041

P. MOUGEOLLE, “Le grand bond en avant du procès de la justice climatique, “Juliana” contre l´administration
Trump”, La Revue des droits de l’homme [online], Actualités Droits-Libertés, online geplaatst op 19 maart
2018, geraadpleegd op 21 maart 2019. URL: http://journals.openedition.org/revdh/3791; DOI:
10.4000/revdh.3791; H. SCHOUKENS & A. SOETE, op. cit., Stuk I.8.
Supra. nr. 309-316.
Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), § 5.74, Stuk P3; X., De hete patat
doorgesneden. Achtergrondrapport – Financiering van de energie- en klimaattransitie, Brussel, SERV, 16
oktober 2019, Stuk P.17.
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een vonnis1042. Met andere woorden, een vonnis zal het opleggen van maatregelen door de
verweersters "vergemakkelijken".

SECTIE 4.

Tot besluit

592. De rechter heeft het recht om de wetgevende en bestuurlijke overheden injuncties op te
leggen, op voorwaarde dat een evenwicht wordt in stand gehouden met het beginsel van de
scheiding der machten: hij moet zich ervan onthouden om de concrete modaliteiten voor de
uitvoering van de injunctie te bepalen.
Dit evenwicht wordt in casu gehandhaafd. De gevraagde BKG-emissiereductiedoelstellingen
zijn wereldwijd het belangrijkste instrument van het klimaatbeleid. Zij vormen een richtpunt
dat de overheden de vrijheid laat de middelen te kiezen om dat richtpunt te bereiken.

1042

Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019 (Urgenda), § 5.69-5.71.
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HOOFDSTUK 5. De gevorderde injuncties: motivering
593. In de dagvaarding van 1 juni 2015 vragen de verzoeksters aan de rechtbank om de
verweersters te bevelen de jaarlijkse Belgische BKG-emissies te verminderen met de volgende
percentages ten opzichte van het niveau van het jaar 1990:
a) 40%, minstens 25%, in 2020;
b) 55%, minstens 40%, in 2030;
c) 87,5%, minstens 80%, in 2050.
Deze percentages waren gebaseerd op een gevestigde wetenschappelijke, diplomatieke en
politieke consensus over de maatregelen die nodig zijn om een gevaarlijke klimaatopwarming
te voorkomen, opgevat als een opwarming met 2°C.
In dit hoofdstuk leggen wij uit waarom deze percentages naar boven moeten worden
bijgesteld en waarom wij vragen dat de gevraagde percentages worden aangepast. Aangezien
voor het einde van 2020 in deze zaak geen vonnis zal worden geveld, richten wij ons op de
percentages die tegen 2030 en tegen 2050 gevraagd worden.
594. Primo stellen wij vast dat de verweersters de in de dagvaarding gevraagde percentages van de
emissiereductie niet aanvechten. Rekening houdend met het belang ervan als uitgangspunt
voor de gewijzigde percentages die wij zullen voorstellen, detailleren wij deze vaststelling per
verwerende partij. (“ Sectie 2. De noodzaak van de in de dagvaarding gevraagde BKG-emissies
wordt niet betwist”)
De dagvaarding kwam er vóór het Akkoord van Parijs (12 december 2015) en vóór het Speciaal
Verslag van het IPCC van 2018. Deze nieuwe gegevens vanuit de wetenschap en naar
internationaal recht onderbouwen de noodzaak van ambitieuzere emissiereductiepercentages.
In het licht van die bevinding wijzen wij er om te beginnen op dat de verweersters hun eigen
verantwoordelijkheid hebben om adequate doelstellingen voor de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen vast te stellen en dat meer bepaald het klimaatbeleid van de
Europese Unie dit niet in de weg staat, integendeel. Het voorbeeld van het beleid dat
Duitsland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk in het vooruitzicht van 2020
hebben gevoerd, is daar een onomstotelijk bewijs van. "(Sectie 3. De verweersters hebben een
eigen verantwoordelijkheid om adequate emissiereductiedoelstellingen vast te stellen."). In het
zog van deze herinnering aan een zeer belangrijk feit, zoomen wij in op de percentages van de
BKG-emissiereducties die momenteel als adequaat worden beschouwd. Wij onderzoeken de
standpunten die door de leiders van de Europese Unie en door onze Belgische leiders naar
voor zijn gebracht. Na een eerste resultaat verfijnen wij dit aan de hand van een
wetenschappelijke analyse die in het voorjaar van 2019 voor België is gemaakt. Zo motiveren
wij een BKG-reductiedoelstelling van 65 procent, of minstens 55 procent, tegen 2030, en de
noodzaak van een lineair reductietraject en dus een tussenmijlpaal tegen 2025, op weg naar
netto nuluitstoot in 2050 "(Sectie 4. Andere dan de in de dagvaarding vooropgestelde
emissiereducties zijn nodig"). Tot besluit wijzen wij op de sleutelrol van
emissiereductiedoelstellingen bij de uitwerking van het klimaatbeleid (“Sectie 5. Tot besluit”).
Vooreerst vatten wij echter het standpunt samen van de verweersters met betrekking tot de
gevraagde BKG-emissiereductiepercentages en hun motivering ("Sectie 1. Standpunt van de
verweersters").
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SECTIE 1.

Standpunt van de verweersters

595. Om te beginnen merken wij op dat geen van de verweersters de noodzaak van de aangepaste
percentages van de broeikasgasemissiereducties betwist. De noodzaak van een lineair
reductietraject, wat de noodzaak van een tussenmijlpaal tegen 2025 impliceert, wordt
evenmin betwist.
De kritiek op de gevorderde injuncties heeft vooral betrekking op het beginsel van injuncties
die gericht zijn aan de wetgevende en uitvoerende macht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Vlaams Gewest en Waals Gewest)1043 en op de vordering van een dwangsom (alle
verweersters)1044. Deze punten zijn in dit hoofdstuk niet aan de orde. Daarop wordt
geantwoord in het hoofdstuk vóór en het hoofdstuk na dit deel van de conclusies.
Het Vlaamse Gewest is de enige verweerster die kritiek formuleert die geen betrekking heeft
op het beginsel noch op de noodzaak van de gevraagde injuncties, maar op de concrete
draagwijdte ervan, meer bepaald op het niveau van de gevraagde emissiereducties, de kwestie
die in dit hoofdstuk centraal staat.
596. In een eerste kritiek laakt het Vlaamse Gewest het feit dat de gevraagde emissiereducties,
zowel in de dagvaarding als in de hoofdconclusies, hoger zijn dan wat opgenomen is in de
"internationale en Europese overeenkomsten". Het benadrukt "dat er geen juridische regel of
verplichting bestaat met een rechtstreekse werking (noch op internationaal, noch op Europees
vlak) die de door de verzoeksters gevraagde reductiedoelstellingen oplegt. (…) Bij gebrek aan
een juridische verplichting met rechtstreekse werking moet de vordering van de verzoeksters
dus worden afgewezen”1045.
597. Een tweede grief is gericht op het feit dat de verzoeksters zich ter ondersteuning van de
gevorderde injuncties beroepen op (1) gegevens die "niet juridisch bindend" zouden zijn en op
(2) bepalingen die geen rechtstreekse werking zouden hebben en "dus niet juridisch
afdwingbaar" zouden zijn.
Zo is er enerzijds (a) het Speciaal Verslag van het IPCC van 2018, dat volgens het Gewest "de
basis vormt voor [ons] optreden"1046, (b) de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart
2019 over de klimaatverandering, waarin wordt gepleit voor een vermindering met 55% tegen
2030 en een netto nuluitstoot tegen 2050 voor de Unie1047, en (c) het verslag van mei 2019 van
het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid, waarin de noodzaak van een vermindering van 65%
tegen 2030 voor ons land wordt bepleit1048.
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Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nr. 70-74; Aanvullende conclusies van het
Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 44-64; Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse
Gewest, nr. 153-190.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 120; Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, nr. 185-186; Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 223-235;
Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest, nr. 451-459.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 143-149, in het bijzonder de nr. 144
resp. 148-149.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 65. Zie ook nr. 66-67, met een
uitstekende uiteenzetting over de oprichting en de taken van het IPPC, volledig in lijn met de uiteenzetting in
onderhavige conclusies, met name in hoofdstuk 1.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, 1 oktober 2019, nr. 72.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, 1 oktober 2019, nr. 73.
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Zo wordt in “artikel 4, tweede alinea, a), van het UNFCCC” concreet gestalte gegeven aan het
idee van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, onder meer
door te bepalen dat het beleid en de maatregelen van de Bijlage I-landen "zullen aantonen dat
zij het voortouw nemen bij het ombuigen van de tendensen op de lange termijn"1049.
598. Er wordt hierna gerepliceerd op deze grieven. Toch willen wij al twee punten aanstippen.
De eerste grief gaat uit van de veronderstelling dat de vordering van de verzoeksters
gebaseerd is – of zou moeten zijn – op bindende BKG-reductieverplichtingen die vastgelegd
zijn in supranationale teksten met rechtstreekse werking. Deze grief is kennelijk verkeerd. Dat
is gewoon niet het geval. De verzoeksters baseren hun vordering op de schending van de
omzichtigheids- en de zorgvuldigheidsplicht zoals ingebed in de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en op de schending van de artikelen 2 en 8 van het EVRM en de artikelen 6
en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.
Bovendien is, in tegenstelling tot wat het Vlaamse Gewest beweert, het Doha-amendement
van 8 december 2012 nog steeds niet in werking getreden1050.

SECTIE 2. De noodzaak van BKG-emissiereductiepercentages gevraagd
tegen 2020, 2030 en 2050, zoals geformuleerd in de
dagvaarding, wordt niet betwist.
§1.

Inleiding

599. Alle verweersters hebben in hun conclusies bevestigd dat de kerndoelstelling van het UNFCCC
van 1992 erin bestaat de concentratie van BKG's in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau
dat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt (gevaarlijke
klimaatverandering).
600. De verweersters hebben ook bevestigd dat, met het oog op deze doelstelling, de uitstoot van
broeikasgassen moet worden teruggedrongen.
601. De verweersters hebben bovendien bevestigd dat ontwikkelde landen zoals België (de
zogenaamde Bijlage 1-landen bij het UNFCCC) het voortouw moeten nemen in de strijd tegen
klimaatopwarming op grond van hun welvaart en hun historische bijdrage aan de uitstoot van
BKG's.
Het Vlaams Gewest verwijst naar dit onderscheid tussen landen, bijvoorbeeld in de volgende
bewoordingen:
"Het Verdrag maakt ook een onderscheid tussen de verplichtingen van de Staten die
Partij zijn bij het Verdrag, naargelang ze zijn opgenomen in Bijlage I (geïndustrialiseerde
Staten, die historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, waaronder
België) of niet (ontwikkelingslanden)”1051. [vrij vertaald]
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Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 68-69.
Supra, nr. 198. Cf. Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 146.
Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 6, p. 7.
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De Belgische staat, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concluderen op
dezelfde manier over het onderscheid tussen Bijlage 1-landen en niet-Bijlage 1-landen1052.
De ontwikkelde landen, zoals België, hebben inderdaad expliciet de opdracht gekregen om in
het kader van het UNFCCC het voortouw te nemen in de strijd tegen het klimaatprobleem en
moeten daarom hun uitstoot van broeikasgassen sneller indijken dan de
ontwikkelingslanden1053. Met andere woorden: tegen 2020, 2030 en 2050 zullen ontwikkelde
landen zoals België meer moeten reduceren dan het wereldwijde gemiddelde dat nodig is om
een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
602. Tot besluit hebben de verweersters bevestigd dat in het Akkoord van Kopenhagen van 2009 en
het Akkoord van Cancún van 2010 is vastgelegd dat de 195 ondertekenende Staten (en de EU
als regionale organisatie) hebben vastgesteld dat, om een gevaarlijke klimaatopwarming te
voorkomen, de opwarming van de planeet moet worden beperkt tot een maximum van
2°C1054.
603. In de dagvaarding vragen de verzoeksters aan de rechtbank om de verweersters, die samen de
hoeveelheid broeikasgassen op het Belgische grondgebied controleren, te bevelen de BKGemissies op een adequate wijze te verminderen tot die 2°C-drempel. Dit door de totale
uitstoot van broeikasgassen in België te (doen) verminderen:
a) met 40%, of minstens 25% in 2020 (tussen 25 en 40%)
b) met 55% of minstens 40% tegen 2030 (tussen 40 en 55%)
c) met 87,5%, of minstens 80% tegen 2050 (tussen 80-87,5%)
Zoals de verzoeksters in hun dagvaarding aangeven, werden deze verminderingspercentages
door het IPCC noodzakelijk geacht in hoofde van de ontwikkelde landen (Bijlage I) om de
klimaatopwarming nog steeds effectief te kunnen beperken tot niet meer dan 2°C.
604. In hun respectievelijk conclusies hebben de verweersters de klimaatwetenschappelijke
noodzaak
voor
de
ontwikkelde
landen,
zoals
België,
om
voormelde
emissiereductiepercentages te bereiken teneinde de klimaatopwarming tot 2°C te beperken,
erkend, ten minste niet betwist. Gezien het grote belang van dit element zal het hieronder
voor elk van de verweersters nader worden uitgewerkt.
§2.

De Belgische Staat

605. De Belgische Staat verklaart uitdrukkelijk, na te hebben uitgelegd dat de 2°C-norm al in 2009 in
het akkoord van Kopenhagen is opgenomen, het volgende:
1052

1053

1054

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 1 oktober 2019, p. 22; Aanvullende conclusies en
samenvatting van het Waalse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 24; Aanvullende conclusies van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest , nr. 24.
Art. 3, § 1 van het UNFCCC, Stuk H.1: "Het komt de Partijen toe om het klimaatsysteem te beschermen in het
belang van de huidige en de toekomstige generaties, op basis van de billijkheid en in het licht van hun
gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en hun respectievelijk mogelijkheden. Il
appartient, en conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les
changements climatiques et leurs effets néfastes." (eigen benadrukking)
Art. 4, § 2, pt a), van het UNFCCC: "[…] Deze beleidslijnen en maatregelen zullen aantonen dat de
ontwikkelde landen het voortouw nemen om de langetermijntendensen inzake antropogene emissies te
veranderen overeenkomstig het Verdrag […]" (eigen benadrukking). Zie ook supra, nr. 226-240.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat van 1 oktober 2019, p. 29; Aanvullende conclusies van het
Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 12; Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest
van 1 oktober 2019, nr. 7-8; Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , nr. 45.
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"Op basis van het IPCC-evaluatierapport van 2007 heeft de Conferentie van de Partijen,
handelend als vergadering van de Partijen bij het Kyotoprotocol (COP-MOP - Cancún
2010), opgemerkt dat de temperatuurstijging moet worden beperkt tot 2°C om de
gevaarlijke gevolgen van de klimaatverandering te beperken en dat de Bijlage I-landen
(ontwikkelde landen) daartoe hun ambitieniveau zouden moeten verhogen. In het
Akkoord van Cancún wordt in de niet-bindende overwegingen gespecificeerd dat het
vierde Evaluatierapport van het IPCC "veronderstelt dat de Bijlage I-partijen
(ontwikkelde landen) hun emissies tegen 2020 collectief zouden moeten verminderen tot
25-40% onder het niveau van 1990"1055 (eigen benadrukking) [vrij vertaald].
De Staat stelt verder:
"De Commissie heeft een "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in
2050" opgesteld ("Roadmap 2050") met als langetermijndoelstelling de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% te verminderen ten opzichte van 1990,
gebaseerd op de cijfers in het 4de IPCC-verslag"1056 (eigen benadrukking).
Deze langetermijndoelstelling van het vierde IPCC-evaluatierapport (2007), die bestaat uit een
noodzakelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% tegen 2050 ten
opzichte van het niveau van 1990, werd ook door de Staat vastgelegd in het koninklijk besluit
van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de "federale beleidsvisie op lange termijn inzake
duurzame ontwikkeling", waarin de doelstelling is vastgelegd om:
“de Belgische emissies van broeikasgassen in eigen land tegen 2050 met minstens 80 tot
95% te doen dalen ten opzichte van het niveau in 1990"1057 (eigen benadrukking).
In dit verband hebben verzoekers er in de dagvaarding reeds op gewezen – wat de
verweersters in hun conclusies niet betwisten – dat het rapport "Scenario's voor een
koolstofarm België tegen 2050" dat de Dienst Klimaatverandering van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu in 2013 in nauwe
samenwerking met Climact en VITO1058 publiceerde, aangeeft dat de vermindering met 80 tot
95% van de broeikasgassen in 2050 mogelijk en haalbaar is1059.
§3.

Het Waalse Gewest

606. Ook het Waalse Gewest erkent de noodzaak voor de ontwikkelde landen om de
reductiedoelstellingen te halen binnen de voormelde vork van 25-40% tegen 2020 en van 8095% tegen 2050 om de wereldwijde klimaatopwarming tot 2°C te beperken
Na eraan te hebben herinnerd dat in het Akkoord van Kopenhagen (2009) en het Akkoord van
Cancún (2010) de partijen bij het UNFCCC de noodzaak erkennen om de stijging van de
temperatuur te beperken tot maximaal 2°C, geeft het Waalse Gewest aan dat de ontwikkelde
landen in 2010 uitdrukkelijk hebben erkend dat zij hun emissies tegen 2020 met 25-40%
hadden moeten verminderen om dit te kunnen doen:

1055
1056
1057
1058

1059

Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 29 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 41 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies van de Belgische Staat, p. 70 – Vrij vertaald.
M. CORNET et. al., Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050. Final Report, Brussels, Federal Public Service
Health, Food Chain Safety and Environment – Climate Change Section, November 2013, Stuk 0.
Citaat, nr. 95 juncto nr. 39
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“Tijdens de Conferentie van Cancún in 2010 hebben de partijen uitdrukkelijk erkend dat
zij hun emissies tegen 2020 collectief moeten verminderen met 25-40% onder het niveau
van 1990 […]”1060.
Met betrekking tot de noodzaak voor de ontwikkelde landen om hun uitstoot in 2050 te
verminderen, stelt het Waalse Gewest:
"Gezien de aanzienlijke historische bijdrage aan de BKG-uitstoot van de meest
geïndustrialiseerde landen, zouden deze landen in hun geheel hun uitstoot tegen 2050
met 80 tot 95% moeten verminderen (cf. de studie van Climact...)"1061.
607. Het Waals Gewest specificeert vervolgens dat deze reductiedoelstellingen ook zijn
aangenomen middels een decreet van het Waals Parlement van 20 februari 2014 in de vorm
van een reductiedoelstelling van 30% tegen 2020 en 80-95% tegen 20501062. Het Waalse
Gewest stelt dat een vermindering van de uitstoot met 95% tegen 2050 ook mogelijk is1063.
§4.

Het Vlaamse Gewest

608. Het Vlaamse Gewest bespreekt uitvoerig de reductiepercentages die door de verzoeksters
tegen 2020, 2030 en 2050 worden gevorderd1064.
Het betwist de klimaatwetenschappelijke noodzaak van deze reductiepercentages om de
opwarming tot 2°C te beperken, niet. Indirect bevestigt het zelfs dat de huidige reductieinspanningen van de EU, België en andere UNFCCC-lidstaten ontoereikend zijn om een
gevaarlijke klimaatverandering van 2°C te voorkomen en dat de opwarming als gevolg daarvan
ruim boven de gevaarlijke 2°C-grens zal liggen:
"Als alle gerapporteerde bijdragen worden uitgevoerd, zal de temperatuurstijging tegen
het einde van de eeuw beperkt blijven tot 2,7°C à 3,5°C"1065.
Het Vlaams Gewest is sinds 2009 ook op de hoogte van de juistheid van de door de
verzoeksters in hun dagvaarding gevraagde emissiereductiepercentages en is zich ook bewust
van de noodzaak om het percentage binnen de vork zo hoog mogelijk te houden. Dit volgt
onder meer uit het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen' (Minaraad) aan het
Vlaams Parlement van 26 november 2009. Dit advies was reeds vermeld in het dagvaarding (p.
28 punt 95)1066.
609. De Minaraad verduidelijkt er de volgende richtsnoeren voor 2020:
« Volgens het vierde Evaluatierapport moeten de groep ontwikkelde landen hun emissies
in 2020 met 25 a 40% teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990 om de
temperatuurstijging te beperken tot 2 a 2,4°C. De Minaraad...wijst erop dat de

1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest, nr. 13 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest, nr. 24 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies en samenvatting, nr. 37-38 – Vrij vertaald.
Aanvullende conclusies en samenvatting van het Waalse Gewest, nr. 53-54 – Vrij vertaald.
Conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 143 –149 – Vrij vertaald.
Conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 februari 2019, nr. 13 – Vrij vertaald.
MIRA, Advies over de Klimaattop in Kopenhagen, Brussel, 26 november 2009, 35 p., Stuk C.5.

311

benodigde emissiereducties voor de ontwikkelde landen zich eerder aan het hoogste
einde van deze range (25 a 40%) zullen moeten bevinden »1067.
Met betrekking tot 2050 verduidelijkt de Minaraad in hetzelfde advies van 26 november 2009
het volgende:
« [D]at de emissies in 2050 met 80 a 95% verminderd moeten zijn in vergelijking met de
niveaus van 1990. De Minaraad…wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven
dat men op wereldvlak meer zou moeten reduceren dan wat het IPCC in zijn laatste
rapport heeft voorspeld (+50%)»1068.

610. In het licht van deze bevindingen heeft het Vlaams Parlement in 2009 een resolutie
aangenomen, die ook in de dagvaarding wordt aangehaald1069, en waarin de geraamde
reductiepercentages voor 2020 en 2050 als volgt worden weergegeven:
“… dat voor de groep van ontwikkelde landen reductiedoelstellingen nodig zijn van 25%
tot 40% tegen 2020 ten opzichte van 1990 en minstens 80% tot 95% tegen 2050 ten
opzichte van 1990”1070.

§5.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

611. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betwist evenmin de noodzaak van de door de
klimaatwetenschap voorgestelde reductiepercentages. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft indirect aangegeven dat het zich ervan bewust is dat de Europese norm van 20%
reductie tegen 2020 niet ver genoeg gaat: het zegt zijn steun te hebben uitgesproken voor
"een verhoging van de Europese klimaatambities op het gebied van de vermindering van de
broeikasgassenuitstoot van 40% naar 55%"1071. (vertaling) Als dusdanig benadrukt Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de noodzaak om de reductiedoelstelling tegen 2030 op te trekken van
40% naar 55%, zoals de verzoeksters in hun dagvaarding vorderen.
§6.

Tot slot

612. Het voorgaande bevestigt dat elk van de verweersters op de hoogte was van de resultaten van
het IPCC-evaluatierapport van 2007 met betrekking tot de BKG-reductiedoelstellingen die voor
de Bijlage I-landen gelden om de opwarming tot 2°C te beperken1072. Dit zijn de reductie-eisen
die de verzoeksters in hun dagvaarding hebben geformuleerd, die ook voortvloeiden uit dat
rapport van 2007.
In 2007 reeds hebben de partijen bij het UNFCCC de conclusies van het IPCC over de
opwarmingslimiet van 2°C en de overeenkomstige noodzakelijke reductiepercentages
overgenomen in hun werkzaamheden, met name binnen de ad hoc-werkgroep van de Bijlage Ilanden, waarvan België lid is1073, en zij hebben deze vermeld in het Akkoord van Kopenhagen

1067
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1069
1070
1071
1072
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Ibid., p. 3.
Ibid., p. 3.
Dagvaarding, nr. 82.
Ibid.
Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nr. 45 – Vrij vertaald.
Zie reeds supra, nr. 440.
Supra, nr. 226-227 en 228.
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van 2009 en het Akkoord van Cancún van 20101074. Dat landen deze wetenschappelijke
bevindingen hebben overgenomen, resulteert meer uit de verplichting in het kader van het
UNFCCC om de preventie van gevaarlijke klimaatveranderingen te baseren op de beste
beschikbare klimaatgegevens1075.

SECTIE 3.

De verweersters hebben een eigen verplichting om adequate
emissiereductiedoelstellingen vast te stellen.

613. Hieronder wordt uiteengezet dat de verweersters een eigen verplichting hebben om adequate
emissiereductiedoelstellingen vast te stellen, vooral omdat de EU-doelstellingen onvoldoende
zijn en de administratieve en adviesorganen van de EU dit minstens sinds 2007 duidelijk
hebben erkend1076.
§1.

Het UNFCCC veronderstelt een nationale verantwoordelijkheid

614. Het UNFCCC waarborgt de individuele autonomie en verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke Staten bij het oplossen van het klimaatprobleem. Wij hebben dit toegelicht in het
hoofdstuk waarin wij de verbintenissen van België in het kader van het UNFCCC gedetailleerd
omschrijven en wij verwijzen ernaar1077.
§2.

Een nationaal beleid als aanvulling op het EU-beleid is vereist in België

615. Rekening houdend met wat voorafgaat, kan en mag het Europese klimaatbeleid niet
doorslaggevend zijn voor het vaststellen van de nationale reductiedoelstelling. Er is echter een
nationale verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om een adequaat klimaatbeleid te voeren.
Deze nationale verantwoordelijkheid houdt in dat, toen de verweersters begrepen dat de
doelstelling van een 20% broeikasgasreductie voor de periode 2009-2020 waarin de Europa
2020-strategie voorzag, ontoereikend was, zij een adequater nationaal streefcijfer hadden
moeten vaststellen, zoals andere West-Europese landen dat hebben gedaan, zoals hieronder
nader wordt beschreven, namelijk een streefcijfer dat hoog in de vork tussen 25 en 40% had
moeten liggen. In ieder geval had de nationale doelstelling nooit minder dan 25% mogen
bedragen, zoals de rechtbanken in Nederland hebben geoordeeld ten aanzien van de
Nederlandse regering in de Urgenda-zaak.
616. Aangezien het in onderhavige zaak te wijzen vonnis niet vóór 2020 zal worden uitgesproken,
zullen de verweersters echter niet meer in staat zijn om de in de dagvaarding geformuleerde
vordering uit te voeren, die er voor alle duidelijkheid in bestaat de Belgische jaarlijkse uitstoot
tegen eind 2020 te verlagen met 40% of minstens 25%, in vergelijking met 1990. Daarom
zullen de gevraagde injuncties moeten worden gericht op de periode na 2020. Wat 2020
betreft, vragen wij alleen dat Uw rechtbank vaststelt "dat de verweersters tegen uiterlijk in
2020 het totale volume van de jaarlijkse broeikasgasemissies van het Belgische grondgebied
niet met 40% of minstens 25% hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990". Deze
vaststelling is niet onbelangrijk omdat deze emissiereductiedoelstelling voor 2020 helpt om de
redelijkheid van het gevraagde reductiepad tegen 2025, 2030 en 2050 vast te stellen.
1074
1075

1076
1077

Supra, nr. 231-232 en 234.
Art. 4, § 2, d), van het UNFCCC: " The Conference of the Parties shall (...) review (...) in the light of the best
available scientific information and assessment on climate change and its impacts (...)" (eigen toevoeging).
Supra, nr. 271.
Supra, nr. 246-271.
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Meer informatie hierover volgt.
§3.

Het recht om een strenger nationaal klimaatbeleid te voeren dan dat van de EU

617. De Lidstaten hebben een recht, dat is verankerd in het primaire Europese recht, om een
strenger milieu- en klimaatbeleid te voeren. Dit recht vloeit momenteel voort uit het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU"). Artikel 193 VWEU bepaalt dat
beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 192 VWEU (oud
artikel 175 VEG) niet beletten dat een Lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen
handhaaft en treft. Het klimaatbeleid van de EU legt de Lidstaten dus alleen op wat zij
minimaal moeten doen. De Lidstaten zijn vervolgens vrij om zelf te bepalen hoe ver zij in hun
nationale klimaatbeleid willen gaan. De vrijheid van een Lidstaat om meer te doen inzake
klimaatbeleid is onbeperkt en niet aan een maximum gebonden.
618. Een vonnis dat de verweersters verplicht meer te doen dan het EU-beleid vereist, is daarom
niet in strijd met het EU-recht of het EU-klimaatbeleid. Hieruit volgt dat de autonomie en de
verantwoordelijkheid voor een passend klimaatbeleid volledig bij de verweersters ligt. Het is
op deze autonomie en verantwoordelijkheid dat de verweersters worden aangesproken.
Daarom kunnen de verweersters niet beweren dat de wettelijke verplichtingen jegens de
verzoeksters moeten worden nagekomen via de EU en dat de verzoeksters zich dus tot de EU
moeten richten en niet tot de verweersters zelf. De redenering van het Vlaamse Gewest op dit
punt1078 is onjuist.
619. Uit gegevens over het nationale klimaatbeleid in lidstaten als Duitsland, Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden blijkt trouwens dat de Europese wet- en regelgeving de
Lidstaten niet belet een nationaal klimaatbeleid te voeren dat veel verder gaat dan dat van de
EU. Wij gaan hier nader op in.
§4.

Denemarken, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk stellen hogere doelstellingen
voorop.

620. Hoewel binnen de EU en in alle Lidstaten, waaronder België, de ontoereikendheid van het EUklimaatbeleid al meer dan tien jaar volstrekt duidelijk is, werd het EU-beleid niet aangepast.
Dit is grotendeels te wijten aan de aanhoudende weerstand van bepaalde Centraal-Europese
landen (voornamelijk Polen) tegen het feit dat de EU doet wat wetenschappelijk gezien
noodzakelijk is om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen1079.
1078
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Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest van 1 oktober 2019, nr. 150 en volgende.
Polen kan zijn vetorecht gebruiken om elk initiatief ten gunste van een ambitieuzer EU-klimaatbeleid tegen te
houden. Zie bijvoorbeeld het artikel hierover in 2012: D. KEATING, "Poland block's EU's low carbon roadmap",
Politico, 3 oktober 2012, vrij vertaald als “Polen blokkeert de koolstofarme roadmap van de EU»:
https://www.politico.eu/article/poland-blocks-eus-low-carbon-roadmap/. Dit artikel toont aan dat Polen met
zijn vetorecht bij herhaling een verhoging van de EU-doelstellingen blokkeert. De studie "Polen en het
Europese klimaatbeleid: een moeilijke relatie" ([vrij vertaald]: “Poland and the European Climate Policy: an
Uneasy Relationship”) bewijst dat Polen het klimaatbeleid van de EU op die manier in een structurele impasse
houdt. A. ANCYGIER, “Poland and the European Climate Policy: an uneasy Relationship”, ResearchGate,
november 2013, Stuk J.1
Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een Nederlandse overheidsinstelling die
strategische analyses uitvoert op het vlak van leefmilieu, natuur en ruimte, wijst in 2016 eveneens op die
impasse in het klimaatbeleid van de EU, die veroorzaakt wordt door Polen en de andere Lidstaten van
Centraal Europa. Het PBL besluit dat het weinig waarschijnlijk is dat binnen de EU voldoende draagvlak is om
het klimaatbeleid in een nabije toekomst aan te scherpen: Zie PBL, Opties voor energie- en klimaatbeleid,
2016, Stuk P.10.
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621. Zoals wij hierboven hebben gezien, is de uitvoering van een adequaat klimaatbeleid echter in
de eerste plaats een nationale verantwoordelijkheid van de landen en hun regeringen. De
Lidstaten kunnen zich daarom niet kwijten van een ontoereikende nationale klimaatbijdrage
door te stellen dat zij het EU-beleid volgen. Aangezien de doelstelling van de EU om tegen
2020 een reductie van 20% te bereiken duidelijk ontoereikend is, zal op nationaal vlak een
ambitieuzer klimaatbeleid moeten worden gevoerd om een hoger nationaal reductiedoel te
halen, in lijn met wat de klimaatwetenschap voorschrijft. Het is en blijft de
verantwoordelijkheid van de verweersters om een uitstootreductie op het Belgische
grondgebied te halen die toereikend is in het licht van de noodzaak om proportioneel bij te
dragen aan de preventie van gevaarlijke klimaatveranderingen op wereldschaal. Dit volgt
zowel uit het internationale recht als – meer nog - uit de middelen waarop de verzoeksters hun
vorderingen in onderhavige procedure stoelen: het komt de verweersters toe om de
verzoeksters te beschermen tegen de gevaren van een gevaarlijke klimaatverandering en
tegen de schending van hun grondrechten, die inherent is aan dit gevaar.
Het klimaatbeleid van de EU kan en moet uiteraard bij deze uitvoering worden betrokken,
maar het komt niet in de plaats van deze nationale plicht, zoals sommige verweersters
suggereerden. Als dat het geval zou zijn, zou het nationale klimaatbeleid van België in feite
worden gedicteerd door weerspannige Oost-Europese landen, zoals Polen, die hun vetorecht
aanwenden om hun eigen steenkoolindustrie te beschermen tegen een adequaat Europees
klimaatbeleid1080.
622. Dit is één van de redenen waarom verscheidene Lidstaten een nationaal klimaatbeleid voeren
dat een aanvulling vormt op dat van de EU. Zoals in de dagvaarding werd vermeld en door
verweerders niet wordt betwist, hebben Duitsland (40%), Denemarken (40%), het Verenigd
Koninkrijk (35%) en Zweden (40%) elk op nationaal vlak een BKG-reductiedoelstelling van 35%
tot 40% voor 2020 aangenomen. Zij hebben zich dus een nationaal doel gesteld dat tot twee
keer zo ver gaat als dat van de EU. In het klimaatverslag van de Deense regering wordt de
noodzaak van een nationale reductie met 40% tegen 2020 letterlijk gerechtvaardigd door de
stelling dat een voorzichtig klimaatbeleid zich niet mag beperken tot het voeren van een
Europees klimaatbeleid, maar dat er ook een nationaal klimaatbeleid nodig is1081.
Zo zijn Denemarken, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, in lijn met het hierboven
besproken advies van de Minaraad1082, van mening dat een vermindering met 35-40% in 2020
op basis van wetenschappelijk bewijs noodzakelijk is om een evenredige bijdrage te leveren
aan de matiging van de opwarming tot 2°C. In het licht van de wetenschappelijk bewezen
noodzaak om ambitieuze emissiereducties vast te stellen die verder gaan dan die welke door
de EU voor 2020 zijn bepaald, werden de vereiste emissiereducties in deze vier Lidstaten bij
wijze van landelijke doelstellingen ingevoerd.
Volgens de inventarisatierapporten die deze landen in 2019 bij het UNFCCC-secretariaat
hebben ingediend voor de periode 1990-2017 (beschikbaar op de website van het secretariaat
(www.unfccc.int):
-
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is de uitstoot in Duitsland in 2017 met 27,3% gedaald ten opzichte van 19901083.

Zie voetnota op de voorgaande pagina.
DANISH GOVERNMENT, The Danish Climate Policy Plan, Towards a low carbon society (vrij vertaald: “Het
Deens plan inzake klimaatbeleid: naar een koolstofarme maatschappij), augustus 2013, p. 35, Stuk P.5.
Supra, nr. 609.
Nationaal Inventarisrapport van Duitsland 2019 (periode 1990-2017), p. 67, Stuk P.18.
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-

is de uitstoot in het Verenigd Koninkrijk in 2017 met 42% gedaald ten opzichte van
19901084.
is de uitstoot in Zweden in 2017 met 26% gedaald ten opzichte van 19901085.
is de uitstoot in Denemarken in 2017 met 31,9% gedaald ten opzichte van 19901086.

Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, dat in 2017 al een vermindering van meer dan
40% ten opzichte van het niveau van 1990 heeft bereikt, is er in de andere drie landen nog
werk voor de boeg om hun doelstellingen in 2020 te halen . Maar elk van deze landen ligt in
2017 al (ruim) boven het absolute minimumpercentage van 25% dat tegen 2020 zou moeten
worden gehaald in een 2°C-scenario. Terloops moet worden opgemerkt dat de Europese
regeling voor de handel in emissierechten1087 dit beleid en de daadwerkelijke verwezenlijking
van deze resultaten geenszins in de weg heeft gestaan1088.
Als gevolg daarvan liggen deze landen in 2017 met hun nationale klimaatbeleid al ver boven de
20%-doelstelling van de EU, een doelstelling die, zoals gezegd, te laag is voor een 2°C-scenario.
Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden tonen dat het perfect mogelijk is
beter te doen dan het inadequate klimaatbeleid van de EU, zonder het voorspoedniveau en de
economie van het land op de helling te zetten.
§5.

Tot besluit

623. Uit wat wij hiervoor hebben besproken, blijkt vooreerst dat de verweersters zich, zowel in de
landelijke context als in die van de EU en de VN, terdege bewust waren van de noodzaak voor
de ontwikkelde landen om hun emissies in 2020 met minstens 25-40% en in 2050 met
minstens 80-95% te verminderen om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken en zo
een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De verweersters weten ook dat deze
reductiedoelstellingen gebaseerd zijn op het vierde evaluatierapport van het IPCC van 2007.
De afgelopen twaalf jaar hebben de verweersters op geen enkel moment bewezen dat deze
emissiereducties tegen 2020 en 2050 technisch noch economisch haalbaar of anderszins
onmogelijk zouden zijn voor België. Integendeel, zij stelden dat deze doelstellingen haalbaar
waren1089. Zonder de betrokken belangen substantieel tegen elkaar af te wegen, is toch
besloten om tegen 2020 een lagere doelstelling te handhaven dan nodig is om het algemene
gevaar van een opwarming van 2°C of meer voor mens en milieu te voorkomen. België volgt
gewoon het inadequate beleid van de EU en bovendien is het de vraag of België ten volle zal
bijdragen tot deze ontoereikende doelstelling. Als gevolg van deze ontoereikende doelstelling
van de EU tegen 2020 had België, net als verschillende andere Lidstaten, aanvullend nationaal
beleid moeten invoeren, zodat de 25-40% vork tegen 2020 in België gehaald zou worden. Door
dit niet te doen en te veel emissies binnen de Belgische grenzen toe te laten, blijft België
bijdragen aan een gevaarlijke klimaatverandering van meer dan 2°C.
De ernst van de in België veel te hoge BKG-emissies is verder toegenomen sinds de
dagvaarding van 2015, aangezien uit de wetenschappelijke vooruitgang, die resulteerde in het
Speciaal IPCC-rapport van 2018, blijkt dat de klimaatopwarming met 2°C nog ernstiger
gevolgen zal hebben dan voorspeld in het vierde Evaluatierapport van 2007. Als gevolg
1084
1085
1086
1087
1088

1089

Nationaal Inventarisrapport van het Verenigd Koninkrijk 2019 (periode 1990-2017), p. 37, Stuk P.19.
Nationaal Inventarisrapport van Zweden 2019 (periode 1990-2017), p. 22, Stuk P.20.
Nationaal inventarisrapport van Denemarken 2019 (periode 1990-2017), p. 14, Stuk P.21.
Supra, nr. 267.
Dit in strijd met bepaalde standpunten zoals door het Vlaamse Gewest geformuleerd. Zie de Technische
bijlage bij deze conclusies, die de gevolgde aanpak verduidelijkt.
Supra, nr. 605-611.
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daarvan werd gesteld dat de opwarming ruim onder 2°C moet worden gehouden en bij
voorkeur moet worden beperkt tot 1,5°C. Om dit doel te bereiken, zijn voormelde vorken
tegen 2020, 2030 en 2050 niet langer toereikend en zijn er wereldwijd, met name in de
geïndustrialiseerde landen, nog snellere en diepgaandere emissiereducties nodig.
Deze wetenschappelijke inzichten werden opgenomen in het Akkoord van Parijs van december
2015, dat na de dagvaarding is opgesteld en dat de centrale doelstelling van het UNFCCC met
betrekking tot Bali (2007), Kopenhagen (2009) en Cancún (2010) heeft aangescherpt om te
streven naar een stijging van de gemiddelde temperatuur op de planeet tot ver onder de 2°C
en bij voorkeur onder de 1,5°C.
624. Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten, enerzijds, en het feit dat er in deze zaak niet voor
het einde van 2020 een rechterlijke uitspraak zal worden gedaan, anderzijds, betekenen dat de
aandacht in deze zaak noodzakelijkerwijs moet worden gericht op adequate emissiereducties
voor de periode na 2020. De verweersters moeten nu streven naar emissiereducties die verder
gaan dan wat in de gedinginleidende dagvaarding werd gevorderd. Daarom wordt de
vordering die in onderhavige conclusies wordt geformuleerd, aangepast. Verdere
emissiereducties na 2020 zijn niet alleen noodzakelijk als gevolg van de aanpassing van de
drempelwaarde naar 1,5°C. Zij zijn dat ook als gevolg van het feit dat België zijn overtollige
emissies vóór 2020 zal moeten compenseren door versnelde emissiereducties na 2020, op een
cumulatieve manier voor de periode vóór 2020.

SECTIE 4.
§1.

Andere dan de in de dagvaarding vooropgestelde
emissiereducties zijn nodig.

Het Akkoord van Parijs verplicht tot meer ambitie, met name in hoofde van de Bijlage Ilanden

625. Het feit dat het Akkoord van Parijs bepaalt dat het voorkomen van gevaarlijke
klimaatveranderingen vereist dat men afstapt van de 2°C-doelstelling, betekent dat België
meer zal moeten reduceren dan de verzoeksters in hun dagvaarding hebben gevraagd. De
verzoeksters passen hun noden dan ook dienovereenkomstig aan.
626. Het Akkoord van Parijs heeft de centrale doelstelling van het UNFCCC aanzienlijk aangescherpt
door te bepalen dat de opwarming van de aarde ruim onder 2°C en bij voorkeur onder 1,5°C
zou moeten worden gehouden. Om dit doel te bereiken moeten de ontwikkelde landen het
voortouw blijven nemen en de grootste uitdaging aangaan.
Het Akkoord van Parijs is, net als het UNFCCC, immers gebaseerd op gedifferentieerde
inspanningen van de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden, en onderstreept daarom het
beginsel van het UNFCCC dat "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden en respectieve capaciteiten" oplegt”1090. Dit kernbeginsel van het
klimaatregime is door het UNFCCC ingevoerd en in het Protocol van Kyoto en, meer
recentelijk, in het Akkoord van Parijs bevestigd. Afgekort wordt er gesproken over het ‘CBDRRC-beginsel’ (common but differentiated responsibilities and respective capacities)"1091.

1090

1091

Zie de consideranda in de preambule en de Art. 2, §2, 4, §1, 4, §3 et 14, §1 van het Akkoord van Parijs, Stuk
H.21.
Supra, nr. 203.
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Het Akkoord van Parijs bepaalt daarom onder meer dat er rekening moet worden gehouden
met de bijzondere behoeften en omstandigheden van de ontwikkelingslanden1092, dat de
emissies in de ontwikkelingslanden langer kunnen duren1093, dat de ontwikkelde landen een
leidende rol moeten blijven spelen bij de uitvoering van emissiereductiemaatregelen op het
niveau van de economie1094 en dat de ontwikkelde landen financiële, technische en capacitaire
ondersteuning moeten verlenen aan de ontwikkelingslanden om hen te helpen bij de
uitvoering van het Akkoord1095.
627. Het is belangrijk deze context te kennen en te begrijpen om een onderscheid te kunnen maken
tussen wat de wereld als geheel zal moeten verminderen om de doelstelling van het Akkoord
van Parijs over klimaatverandering te halen en wat deze doelstelling inhoudt voor meer
ontwikkelde landen zoals België.
§2.

De noodzaak van een emissiereductie met 55%-65% tegen 2030 en een nuluitstoot tegen
2050.

2.1

Adequate reducties: Europese standpunten

628. Naar aanleiding van het Akkoord van Parijs en de jongste bevindingen van het IPCC in zijn
Speciaal Verslag 2018, heeft het Europees Parlement op 14 maart 2019 een resolutie
aangenomen waarin het er bij de Lidstaten en de Europese Commissie op aandringt de
reductiedoelstelling van de EU tegen 2030 te verhogen van 40% tot 55%. Het Parlement vraagt
ook dat de Europese doelstelling voor 2050 met 80% zou worden opgetrokken naar een
nieuwe doelstelling van een netto nuluitstoot tegen uiterlijk 2050. Volgens het Parlement zijn
die verhogingen nodig om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te halen1096. De
doelstelling van een (netto) nuluitstoot tegen uiterlijk 2050 wordt door de Europese
Commissie ook naar voor geschoven als een nieuwe doelstelling tegen 2050; de doelstelling is
volgens de Europese Commissie noodzakelijk om te voldoen aan het Akkoord van Parijs, dat
voor de EU haalbaar is en talloze voordelen biedt1097. Op 11 december 2019 maakte de
Commissie haar Green deal bekend, waarin gemikt wordt op een netto nuluitstoot van BKG’s
tegen 2050 en een reductie van de BKG's met 50% tot 55% tegen 2030 vergeleken met
19901098. De Europese Raad, waar België deel van uitmaakt, besliste de volgende dag, op 12
december 2019, dat de Unie in 2050 een netto nuluitstoot moet halen tegen 2050, met
uitzondering van Polen1099.
De Europese besluiten sluiten aan bij de wetenschappelijke bevindingen waaruit blijkt dat de
ontwikkelde landen hun emissies tegen 2030 met minstens 55%-65% moeten verminderen om
1092
1093
1094
1095
1096

1097

1098

1099

Cons. van de preambule van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4, § 1er, van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4, § 1er, van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Art. 4, § 5, Art. 9, § 1er en Art. 10 en 11 van het Akkoord van Parijs, Stuk H.21.
Europees Parlement, Resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese strategische
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (2019/2582 (RSP)), nes. 5 en 21-23, Stuk G.36.
Zie ook in de pers: X., "Le Parlement vote une réduction des émissions de 55% pour 2030", euractiv, 18 maart
2019, Stuk L.15.
Supra, nr. 273. Zie ook het persbericht van de Europese Commissie van 28 november 2018: “Europese
Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050”, Stuk G.37.
EUROPESE COMMISSIE , Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Europese raad, de
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's – De Europese Green Deal,
Brussels, 11 december 2019, COM(2019) 640 definitief, Stuk G.39.
EUROPESE RAAD, Notulen van de vergaderingen van 12 december 2019, punt , Stuk 0.
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de doelstelling van Parijs te halen en tegen 2050 om een netto nuluitstoot moeten bereiken.
Afgelopen zomer deed VN Secretaris-Generaal Guttierez een dringende oproep aan de
wereldwijde gemeenschap om de aarde tegen 2050 "koolstofneutraal" te maken, met
diplomatieke initiatieven die onder meer gericht zijn aan de Europese Unie, waarbij hij zich
baseerde op de 1,5°C-doelstelling van het Akkoord van Parijs en de recente
klimaatwetenschap (IPCC). Hij herhaalde deze oproep op 22 september 2019 naar aanleiding
van de opening van de Speciale klimaattop in New York1100.
629. Verschillende EU-lidstaten sluiten zich aan bij de standpunten die op Europees niveau zijn
ingenomen en onderschrijven de nieuwe doelstellingen tegen 2050 en tegen 2030, zowel op
Europees als op nationaal niveau. Het is duidelijk dat de doelstelling tegen 2030 wordt gezien
als een tussentijdse doelstelling, die cruciaal is voor de kansen op het halen van de doelstelling
tegen 2050.
In 2016 al is Duitsland van mening dat de tussentijdse Europese doelstellingen moeten
worden herzien in het licht van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Het land
besliste eveneens dat zijn uitstoot tegen uiterlijk 2030 zou worden verminderd met minstens
55% ten opzichte van 1990. De doelstelling is ingebed in het Klimaatactieplan 2050 van de
Duitse regering :
“Volgens de tussentijdse doelstelling voor 2030 moet de totale uitstoot van
broeikasgassen in Duitsland uiterlijk in 2030 met minstens 55% zijn verminderd ten
opzichte van het niveau van 1990.”1101.
Op 9 december 2019 werd een federale wet aangenomen die voorziet in een vermindering
van de BKG-emissies met 55% tegen 2030 ten opzichte van 1990 en een netto nuluitstoot van
BKG’s tegen 20501102.
Zweden is ook voorstander van een doelstelling van 55% op EU-niveau en heeft een nationale
reductiedoelstelling van 55% tegen 2030 en een doelstelling van een (netto) nuluitstoot tegen
2045 ingevoerd. Een en ander blijkt uit het klimaatbeleid van de Zweedse regering van juni
2017, waarin staat:
“In 2030 moet de uitstoot van activiteiten in Zweden minstens 55 procent lager zijn dan
in 1990 [...]. Tegen In 2045 moet de netto-emissie van broeikasgassen in de atmosfeer in
Zweden gelijk zijn aan nul.”1103.
De Nederlandse regering heeft in haar regeerakkoord van 10 oktober 2017 expliciet
aangegeven dat de Europese doelstelling van 40% in 2030 onvoldoende is, dat er daarom in
Nederland aanvullende maatregelen nodig zijn en dat zij zal streven naar een Europese
reductiedoelstelling van 55% tegen 2030. Het regeerakkoord stelt onder meer:
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Zie C. FARAND, “Guterres asks all countries to plan for carbon neutrality by 2050”, Climate Home News, 22 juli
201, Stuk L.18; B. DONMEZ, “UN: More than 60 nations vow to be carbón-free by 2050”, AA, 23 september
2019, Stuk 0; L.19., “UN chief urges action to make Earth carbon neutral by 2050”, Indian Times, 21 september
2019, Stuk L.20.
FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION, BUILDING AND NUCLEAR SAFETY
(BMUB), Climate Action Plan 2050 – Principles and goals of the German Government’s climate policy, Berlijn,
november 2016, p. 7, Stuk P.11.
X., “German parliament approves climate protection plan”, Reuters 9 december 2019, Stuk xx ;
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Klimaschutzgesetz, Stuk 0.
The Swedish climate policy framework, juni 2017, p. 5 en p. 2, Stuk 0.
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“De Europese Unie heeft namens alle lidstaten harde toezeggingen gedaan om de
uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te verminderen ten
opzichte van 1990. Die toezegging is winst, maar onvoldoende om de doelstellingen van
2 graden Celsius te halen, laat staan de ambitie van 1,5 graad Celsius. Daar is meer voor
nodig. Wij leggen daarom de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. In
Nederland nemen wij maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van 49 procent
in 2030. […] In de EU nemen wij het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen”1104.
Het akkoord van de Nederlandse regering volgt dus op een motie die op 22 september 2016
door het Nederlandse parlement is aangenomen en waarin de regering wordt opgeroepen
ervoor te zorgen dat de emissies tegen 2030 met 55% worden verminderd. In navolging van de
strengere klimaatdoelstelling die in het Akkoord van Parijs is vastgelegd, wordt in de motie het
volgende vermeld:
“Overwegende dat dit forse beleidsmaatregelen zal vragen in alle deelnemende landen,
om de CO2-uitstoot snel genoeg te laten dalen, en dat verschillende rapporten aantonen
dat voor Nederland de sluiting van de kolencentrales de goedkoopste optie is; verzoekt
de regering, ervoor te zorgen, dat het tijdpad voor sluiting van de kolencentrales in lijn is
met de ambities uit het Akkoord van Parijs, en een verlaging van de CO2-uitstoot met
25% in 2020 en 55% in 2030” 1105.

630. In het Verenigd Koninkrijk publiceerde het Committee on Climate Change (‘CCC’) in mei 2019
een verslag over de wetenschappelijke achtergrond van de 55%-doelstelling tegen 2030 en de
(netto) nul uitstootdoelstelling tegen 20501106. Het CCC is een onafhankelijk adviesorgaan dat
opgericht werd door de Klimaatwet van 2008 (‘Climate Change Act 2008’). Het CCC werd
opgericht om de Britse regering te adviseren over de uitvoering van deze wetgeving. In het
verslag wordt de regering geadviseerd over het reductiepercentage dat het Verenigd
Koninkrijk tegen 2020-2050 moet bereiken om de doelstelling van Parijs te halen. Het omvat
een diepgaande wetenschappelijke analyse en discussie over de meest recente ontwikkelingen
in de klimaatwetenschap.
Het CCC concludeert op basis van het verzamelde wetenschappelijke bewijs dat:
"The Committee on Climate Change recommends a new emissions target for the UK: netzero greenhouse gases by 2050. Our recommendation emerges clearly from the
extensive evidence presented here for the first time […]. We conclude that net-zero is
necessary, feasible and cost-effective”1107.
Het CCC stelt ook dat de huidige doelstelling die de Climate Change Act vooropstelt, namelijk
een reductie met 57% tegen 2030, naar boven moet worden bijgesteld en kondigt aan dat het
tegen 2020 zal aanbevelen met hoeveel de reductie van 57% in 2030 moet worden
verhoogd1108.
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VVD, CDA, D66 & CHRISTEN-UNIE, Vertrouwen in de toekomst – Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017,
p. 37, Stuk P.13.
Motie van Parlementslid Pechtold c.s., voorgesteld op 22 september 2016 en stukken betreffende de
goedkeuring van de motie.
COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE, Net Zero. The UK’s contribution to stopping global warming, Londen, mei
2019, Stuk P.22.
Ibid., p. 8
Ibid., p. 32.
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In juni 2019 besloot de ontslagnemende premier, mevrouw T. May, de doelstelling voor een
netto nuluitstoot tegen 2050 te verankeren in de Climate Change Act door middel van een
rechtstreeks amendement1109.
In juli 2019 nam Finland de doelstelling voor een netto nuluitstoot aan tegen … 2035. De Finse
klimaatwet van 2015 zal worden aangepast om deze doelstelling erin op te nemen1110.
In september van dit jaar hebben 62 landen, waaronder Luxemburg, Nederland, Slowakije en
Italië, op de speciale klimaattop in New York de doelstelling van een netto nuluitstoot tegen
2050 aangenomen. Duitsland, Frankrijk en Nederland drongen aan op een opwaartse
bijstelling van de Europese doelstelling tegen 2030 van 40% naar 55%1111.
Op 6 december 2019 heeft Denemarken een klimaatwet aangenomen die koolstofneutraliteit
wil bereiken tegen 2050. Als tussentijdse doelstelling tegen 2030 voorziet de wet in een
reductie van de broeikasgasemissies met 70% ten opzichte van 19901112.
631. Bijzonder interessant in voorgaand overzicht is de aanpak van de tussentijdse doelstelling
tegen 2030. Verscheidene Lidstaten hebben dus al een doelstelling van 55% vooropgesteld
tegen dat jaar. Het Verenigd Koninkrijk gaat nog verder, met een doelstelling van 57 procent
voor 2030, die moet worden verhoogd in het licht van het advies van het CCC om in 2020 actie
te ondernemen; in dit verband moet worden opgemerkt dat het advies van het CCC over de
toe te passen emissiereductiedoelstellingen tot nu toe altijd is opgevolgd door de Britse
regering en is vastgelegd in de Climate Change Act. Denemarken gaat met 70% tegen 2030 het
verst.
2.2

Adequate reducties: Belgische stemmen

632. Quid met België?
Op 19 december 2018 heeft de Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Vernieuwing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Federaal Parlement) een "Ontwerp van resolutie om
België te herpositioneren in het klimaatdebat" aangenomen”1113. In dat voorstel van resolutie
wordt de regering verzocht om:
"1° in de ad-hoc instellingen en tijdens bijeenkomsten over het klimaatbeleid, voortaan
ervoor te pleiten dat:
a. België zich bij de coalitie van landen voegt die pleiten voor de onmiddellijke verhoging
van de Europese doelstellingen inzake reductie van broeikasgassen tegen 2030;;
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Zie ‘UK government commits to net zero CO2 emissions by 2050’, Tyndall Center, 23 juni 2019, Stuk P.23.
FINNISH GOVERNMENT, Inclusive and competent Finland – A socially, economically and ecologically
sustainable society – Programme of Prime Minister Antti Rinne’s Government 2019, 6 juni 2019, p. 33, Stuk
P.14; Het land lijkt het voorbeeld te volgen van Noorwegen, dat evenwel de nuluitstoot van BKG’s tegen 2030
wil halen met behulp van in het buitenland aangekochte koolstofkredieten, Zie A. NELSEN, “Norway pledges
to become climate neutral by 2030”, The Guardian, 15 juni 2016, Stuk L.5; en in het bijzonder H. HERMASSEN,
G. PETERS, & B. LAHN, “Climate neutrality the Norwegian way: Carbon trading?”, Cicero, 17 september 2019,
Stuk L.21.
A. WYNS, “Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop”, MO* Magazine, 4 oktober 2019, Stuk 0.
J. TIMPERLEY, “Demark adopts climate law to cut emissions 70% by 2030”, Climate Change News, 6 december
2019, Stuk L.22.
Voorstel van resolutie betreffende de herpositionering van België in het klimaatdebat van 19 december 2019,
Kamer van Volksv., Parl. Doc., gew. zitt. 2018-2019, nr. 54 3416/006, Stuk F.24.
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b. België op Europees niveau aandringt op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen
met minstens 55% tegen 2030, en met minstens 95% tegen 2050 ten opzichte van de
uitstoot van 1990;" (eigen benadrukking).
In zijn conclusies van februari en oktober 2019 verklaart het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
dat het voorstander is van een verhoging van de Europese doelstelling voor 2030 van 40% naar
55%1114.
In mei 2019 verklaarde België in een EU-publicatie (werkdocument voor EU-leiders) dat de
totale netto-uitstoot van de EU uiterlijk tegen 2050 gelijk moet zijn aan nul om de
klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs te kunnen verwezenlijken. Het document in
kwestie – "Non Paper on Climate for the future of Europe" – werd ook ondertekend door
Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden Het werd
ingediend vóór de bijeenkomst van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU op 9 mei
2019 in Sibiu, Roemenië. De Belgische regering zegt daarin het volgende over de totale netto
EU-uitstoot:
"To deliver its contribution to the global effort needed to limit the consequences of
climate change and to embrace all the opportunities of the transition to a climate
neutral society, the EU should adopt an ambitious long-term strategy with the objective
of reaching net-zero greenhouse gas emissions by 2050 at the latest"1115.
Het te bereiken doel is vetgedrukt in het originele document om het belang van de
boodschap te benadrukken. In dit document benadrukt de Belgische regering onder meer dat
de klimaatverandering ingrijpende gevolgen heeft voor de mensheid en de planeet en dat de
gevolgen al in heel Europa voelbaar zijn, bijvoorbeeld door verwoestende hittegolven en
bosbranden. De regering dringt er daarom op aan dat er ambitieuze en dringende
maatregelen worden genomen door middel van een snelle en grondige transformatie van
alle sectoren van de economie met als doel om tegen 2050 geen broeikasgassen meer toe te
voegen aan de atmosfeer (netto nuluitstoot in 2050). De regering ziet deze transformatie
naar een netto nuluitstoot tegen 2050 niet alleen als een uitdaging, maar ook als een middel
om de economische groei te bevorderen en onder meer de werkgelegenheid, het menselijk
welzijn en de gezondheid, en de biodiversiteit te bevorderen. Over het geheel genomen
resulteert de inspanning in een meer welvarende gemeenschap, dixit de Belgische regering
samen met anderen in het aangehaalde document.
Op 9 september 2019 heeft de nieuwe Waalse regering zich in haar gewestelijke
beleidsverklaring voor Wallonië verbonden tot een klimaatbeleid dat "ten laatste tegen 2050
koolstofneutraal wil zijn (met inbegrip van een vermindering van 95% van de uitstoot van
broeikasgassen ten opzichte van 1990), op basis van een progressief traject van een
vermindering met 55% van de broeikasgassen ten opzichte van 1990 tegen 2030 ... om de
opwarming te beperken tot 1,5°C in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs"1116.
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Aanvullende conclusies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nr. 45. en 49.
Non paper on Climate for the future of Europe, by France, Belgium, Denmark, Luxemburg, Netherlands,
Portugal,
Spain,
Sweden,
mei
2019,
Stuk
P.24.
Zie
https://www.euractiv.com/wpcontent/uploads/sites/2/2019/05/Non-paper-Climate-FR-SE-PT-DK-LU-ES-NL-BE.pdf.
Déclaration de politique wallonne 2019-2024, 9 september 2019, p. 54, Stuk F.21; Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest: zie supra, nr. 335. De verbintenissen van het Vlaamse Gewest
ten belope van 32,6% tegen 2030 en van 80% tegen 2050, worden door politicoloog P. LEROY, specialist in
milieubeleid, gestigmatiseerd als een feitelijk laten vallen van het Akkoord van Parijs. Supra, nr. 335.
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Op de Speciale Klimaattop van 23 september 2019 in New York behoorde België tot de 65
landen die zich ertoe verbonden hebben om in 2050 een netto nuluitstoot te halen1117.
633. Wij stellen dan ook vast dat de verhoogde doelstellingen van (ten minste) 55% tegen 2030 en
netto nuluitstoot (ten laatste) tegen 2050 door sommige van onze regeringen ook worden
erkend als essentieel om te voldoen aan de limiet van 1,5°C voor de opwarming van de aarde,
zoals naar voor geschoven door het Akkoord van Parijs.1118
2.3

Adequate reducties voor België: recente wetenschappelijke gegevens

634. Een vermindering met 55% tegen 2030 is vrij gering. Dit vloeit voort uit het rapport van het
Panel voor Klimaat en Duurzaamheid, dat op 14 mei 2019 gepubliceerd werd1119. Het rapport
werd door een twintigtal deskundigen opgesteld op basis van een literatuurstudie en bijdragen
van meer dan honderd Belgische professoren en deskundigen. De centrale vraag waarop het
rapport antwoord probeert te geven, is de vraag van de jongerenorganisatie Youth For
Climate: "Welke wetenschappelijk onderbouwde oplossingen zijn er om de klimaatcrisis een
halt toe te roepen?". De vraag werd gesteld naar aanleiding van de mobilisatie van jongeren in
België en hun wekelijkse klimaatmarsen die bedoeld waren om de klimaatcrisis onder de
aandacht van de beleidsmakers te brengen1120.
635. In het rapport van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid wordt met onderstaande figuur
getoond dat het totale volume van de Belgische broeikasgassen tegen 2030 met ongeveer 65%
moet dalen ten opzichte van de niveaus van 1990 en dat de uitstoot in 2050 gelijk moet zijn
nul (blauwe stippellijn)1121. Alleen dan kan de doelstelling van Parijs om de klimaatopwarming
te beperken tot 1,5°C, wat nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen,
worden gehaald. Volgens het Panel verschilt het scenario tot vermindering van de emissies dat
vanaf nu gevolgd moet worden, heel sterk van het scenario zoals uiteengezet in het
Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (‘GNEKP’), dat België opgesteld heeft op vraag
van de EU (tot 2030 aangeduid met de blauwe streepjeslijn voor alle BKG’s en met de rode
streepjeslijn voor enkel de CO2-emissie)1122.

1117

1118
1119

1120
1121

1122

A. WYNS, “Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop”, MO* Magazine 4 oktober 2019, Stuk
K.21.
Voor bijkomende informatie over alle bestuurders, zie supra, nr. 335.
PANEL VOOR KLIMAAT EN DUURZAAMHEID, “Om klimaatverandering en de ecosysteemcrisis echt aan te
pakken is systeemverandering noodzakelijk en urgent”, 14 mei 2019, Stuk C.1. Het Panel heeft gewerkt onder
de leiding van J.P. van Ypersele en L. Van Broeck.
Zie de brief van Youth For Climate op pagina 3 van het rapport van het Panel, Stuk C.1.
Het feit dat de vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 ongeveer 65% moet bedragen wordt
aangetoond door het gegeven dat, aldus de figuur, het emissievolume in 1990 (afgerond) 140 megaton
bedroeg en dat dit volume tot ongeveer 50 megaton moet dalen tegen 2030. Dit komt neer op een
vermindering met 65% (afgerond cijfer).
Wat het GNEKP betreft: zie supra, 329-333.
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Figuur 43 – de scenario’s voor de vermindering van de broeikasgasemissies in België
In bovenstaande figuur laat het Panel ook zien dat, als alleen rekening wordt gehouden met de
CO2 (alle rode lijnen), de emissiereductie nog sneller moet zijn en het nulpunt in 2040 bereikt
moet worden (rode stippellijn). Uit de figuur blijkt ook dat de CO2-uitstoot in België, net als
alle broeikasgasemissies, tegen 2030 met ongeveer 65% moet dalen ten opzichte van het CO2niveau in België in 19901123.
636. Het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid baseert de voor België vereiste
emissieverminderingen en de te behalen reductiepercentages uit een analyse van de gegevens
van het IPPC die gehaald werden uit het rapport van 2018. Met betrekking tot de specifieke
CO2-uitstoot baseert het Panel zich op het maximale koolstofbudget dat volgens het IPCC nog
beschikbaar is. Dit staat in de Engelstalige bijlage bij het rapport1124.
Het koolstofbudget verwijst naar op de maximale hoeveelheid CO2 die nog aan de atmosfeer
mag worden toegevoegd voordat de 1,5-C opwarming wordt overschreden. Volgens het Panel
bedraagt het wereldwijd nog beschikbare koolstofbudget slechts 420-570 Gt CO2 (vanaf 2018).
Dit beperkte beschikbare budget zal over alle landen van de wereld moeten worden verdeeld.
637. Als elke bewoner van de aarde voor de toekomst hetzelfde deel van dit budget zou krijgen, zou
België vanaf 2018 nog een maximaal koolstofbudget hebben van 630 tot 850 Mt CO2.Dit komt
overeen met 6 tot 9 keer de huidige jaarlijkse emissies van België.
Stel dat niet de voorgaande benadering maar de voor België meest gunstige interpretatie
weerhouden zou worden, met name dat het budget wereldwijd verdeeld zou volgens de mate
waarin de landen op dit ogenblik uitstoten (waarbij de grootste uitstoters ook het grootste
deel van het resterende koolstofbudget krijgen), dan zou het voor België resterende budget
1123

1124

Dat er een CO2–vermindering moet komen met ongeveer 65% tegen 2030 wordt aangetoond door het feit
dat, aldus de figuur, het volume CO2-emissies (afgerond) 120 megaton bedroeg in 1990 en moet dalen tot
ongeveer 40 megaton tegen 2030. Dit is een vermindering met 80 megaton, zijnde 65% (afgerond cijfer).
PANEL VOOR KLIMAAT EN DUURZAAMHEID, op. cit., p. 116-118.
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990 tot 1340 Mt CO2 bedragen, dit is 10 tot 14 keer de huidige jaarlijkse CO2-uitstoot. Zelfs bij
deze verdeling, die voor België het voordeligst is, is het nog beschikbare emissiequotum voor
België dus zeer beperkt. Die verdeling kan echter niet in overweging genomen worden
aangezien zij op geen enkele manier beantwoordt aan het beginsel van de gemeenschappelijke
maar gedifferentieerde aansprakelijkheden (RCD-beginsel) van het UNFCCC en het hierboven
beschreven Akkoord van Parijs. Dit beginsel houdt in dat de historische verantwoordelijkheid
van de ontwikkelde landen, hun welvaart, hun kennis en competenties alsook hun
institutionele mogelijkheden, hen ertoe verplichten meer te doen dan de ontwikkelingslanden
en dat zij dus hun emissies met meer dan het gemiddelde niveau moeten verminderen.
638. In de bijlage bij het rapport stelt het Panel dat, als België de rode stippellijn in bovenstaande
figuur volgt en in 2040 het nulpunt van de CO2-emissies bereikt, het land in de periode 20182040 ongeveer 1000 Mt CO2 (meer bepaald 990 Mt CO2) uitgestoten zal hebben. Dit blijkt uit
onderstaande figuur, die gebaseerd is op de cijfers afkomstig van het Panel.
Reductieschema 1

Figuur 44 – koolstofbudget van België: 1ste scenario
Dit reductieschema 1 geeft met het roze blok aan hoeveel CO2 cumulatief tot 2040 zal worden
uitgestoten als een onmiddellijke lineaire vermindering tot het nulpunt gerealiseerd wordt
tegen 2040. Het betreft hier 990 Mt CO2 (afgerond 1000 Mt CO2, zoals het Panel in zijn
rapport aangeeft). Als gevolg hiervan stoot België nog steeds een hoeveelheid CO2 uit die, op
basis van het RCD- beginsel, waarschijnlijk als te hoog bestempeld moet worden (zie
bovengenoemd budget van 630-850 Mt CO2). Dit toont aan dat de door het Panel berekende
bijdrage aan de vermindering van de CO2- uitstoot absoluut noodzakelijk is.
639. De verzoekster willen graag beklemtonen dat, als er niet onmiddellijk een lineair
reductietraject naar nul wordt gestart, de reductietaak in feite uitgesteld zal worden,
waardoor het moeilijker zal worden om de nuluitstoot te halen en er bovendien sprake zal zijn
van een grotere cumulatieve hoeveelheid emissies. Dit wordt geïllustreerd door het
reductieschema 2 hieronder.
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Reductieschema 2

Figuur 45 – koolstofbudget van België: 2e scenario
Dit reductieschema 2 laat zien wat er zou gebeuren indien niet onmiddellijk gestart wordt met
een lineair reductietraject naar het nulpunt in 2040 (zoals reductieschema 1 laat zien) maar tot
2030 het reductietraject gevolgd zou worden zoals ingeschreven in het GNEKP. In dat geval zal
België in de periode tot 2030 veel meer CO2 uitstoten dan op de reductietraject in schema 1.
Schema 2 gaat vervolgens uit van de veronderstelling dat België vanaf 2030 nog alles zal doen
wat nodig is om het nulpunt in 2040 te bereiken. Uit het schema blijkt dat in dit geval vanaf
2030 een aanzienlijke versnelling van de emissiereductie zal moeten plaatsvinden. Deze
versnelling wordt geïllustreerd door het feit dat de lijn in de periode 2030-2040 veel sterker
naar beneden gaat dan in de periode tot 2030. Maar ondanks deze versnelling en ondanks het
feit dat beide schema’s uitmonden in een nulpunt in 2040, stoot België tot 2040 veel meer
CO2 uit over de hele periode tot 2040, in de veronderstelling zoals geïllustreerd in schema 2
dan die in schema 1, namelijk 1532 Mt CO2 (schema 2) in plaats van 990 Mt CO2 (schema 1).
640. Hetgeen voorafgaat leidt tot de volgende zeer belangrijke vaststelling: niet alleen is het zeer
belangrijk om het nulpunt tijdig te bereiken, het is ook bijzonder belangrijk dat een lineaire
vermindering van de emissies richting nulpunt met onmiddellijke ingang wordt doorgevoerd.
Als dit niet gebeurt, wordt de reductietaak effectief uitgesteld en – ook al wordt er meer
gecompenseerd aan het einde van het reductietraject en wordt het nulpunt op tijd bereikt –
zal de cumulatieve CO2- uitstoot veel groter zijn.
Niet alleen wordt volgens het traject van schema 2 veel meer CO2 uitgestoten, de kans dat het
nulpunt in 2040 daadwerkelijk bereikt wordt, is bij dit schema bovendien kleiner dan bij
schema 1. De reden hiervoor is dat in figuur 2 de vermindering van de emissies vanaf 2030 veel
sneller zal moeten plaatsvinden en dus drastischer, duurder en moeilijker door te voeren zal
zijn dan de meer geleidelijke vermindering van de emissies in figuur 1, waardoor de kans op
succes kleiner wordt. Ook het IPPC wijst op dit aspect in zijn Speciaal Rapport van 20181125.
641. Elk uitstel tot 2030 zal het moeilijker en duurder maken om de doelstelling van Parijs, zijnde
een gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, te verwezenlijken. Als er in de komende jaren
1125IPCC

2018, SR 1.5°C, SPM, p. 18, sub D.1.3.
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meer dan lineaire reducties doorgevoerd worden, zal de kans dat een gevaarlijke
klimaatverandering wordt voorkomen, toenemen. Als er de komende jaren meer dan lineaire
reducties doorgevoerd worden, zal een deel van het koolstofbudget beschikbaar blijven voor
de periode na 2040, zodat de overgang naar het nulpunt met enkele jaren kan worden
verlengd. Onderstaand diagram illustreert dit.
Reductieschema 3

Figuur 46. Koolstofbudget van België: scenario 3
De oranje lijn laat zien wat er gebeurt als onmiddellijk een meer dan lineaire reductie wordt
gestart. In dit geval worden tot 2038 minder emissies uitgestoten dan in het geval van een
lineair reductietraject. Wat tot 2038 minder wordt uitgestoten (het roze vlak tussen de oranje
lijn en de rode lijn), kan dan dienen als resterend koolstofbudget voor de periode tot 2050,
zodat het CO2-nulpunt pas in 2050 wordt bereikt en er cumulatief niet meer wordt uitgestoten
dan wanneer het nulpunt in 2040 zou zijn bereikt. In dit geval zal de Belgische CO2-uitstoot
tegen 2030 echter met meer dan 65% moeten dalen ten opzichte van het niveau van 1990.
Samenvattend blijkt uit al het bovenstaande duidelijk dat de doelstelling om de uitstoot van
broeikasgassen (dit wil zeggen CO2 en andere broeikasgassen samen) tegen 2050 tot nul te
herleiden, hoogst noodzakelijk is en dat de verzoeksters niet overdrijven door dit naar voor te
schuiven. Hetgeen voorafgaat toont ook aan dat een 65%-vermindering van de Belgische
emissies tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990 voor alle broeikasgassen en voor
CO2, eveneens noodzakelijk is. Volgens het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid is een 55%emissiereductie tegen 2030 zoals door meerdere landen goedgekeurd, ontoereikend. De
analyse van dit punt door het Panel sluit aan bij die van het Climate Change Committee in
Groot-Brittannië, dat meent dat een 57%-vermindering tegen 2030 ontoereikend is.
Herinneren wij ook aan de Deense verbintenis, met name 70% tegen 2030. De verzoeksters
beschouwen de hierboven vermelde 55%-vermindering tegen 2030 dan ook als de absolute
ondergrens van wat België tegen 2030 op het vlak van emissiereducties zal moeten
doorvoeren.
642. Als de verweersters tegen 2030 een vermindering van de broeikasgasemissies met 65% of
minstens 55% ten opzichte van 1990 willen halen door middel van een lineaire vermindering
van de emissies vanaf 2018, betekent dit dat de in onderstaande tabel vermelde
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emissiereductiepercentages de komende jaren moeten worden gehaald (de startcijfers voor
2017 zijn ontleend aan het verslag van het Panel).
Figuur 47. Reductietabel tot 2030 met kaap 65% in 2030 (traject 1) en kaap 55% in 2030
(traject 2)

Rekening houdend met deze tabel en om onderweg te kunnen nagaan of de verweersters op
koers liggen om de doelstelling voor 2030 te halen, is het belangrijk dat de verweersters reeds
een emissiereductie van 48% gehaald hebben tegen 2025 (in combinatie met een
reductiedoelstelling van 65% tegen 2030, Traject 1), minstens een emissiereductie van 42% (in
combinatie met een reductiedoelstelling van 55% tegen 2030, Traject 2). Het is zeer belangrijk
dat deze tussentijdse mijlpaal in 2025 gehaald wordt, en daarom zal dat ook van de
verweersters geëist worden.
643. Ter versterking van het argument met betrekking tot de injunctie die zij willen verkrijgen voor
2030 en voor de tussentijdse doelstelling van 2025, benadrukken de verzoeksters voorts het
volgende.
Er is nog een andere reden waarom België zijn uitstoot tegen 2030 met minstens 55-65% zou
moeten verminderen. Een studie van het Belgische studiebureau Climact toont aan dat een
nettovermindering met 55 tot 65% tegen 2030 op EU-vlak doorgevoerd zal moeten worden om
het mogelijk en in de praktijk uitvoerbaar te maken dat het (netto) nulemissiepunt in 2050
gehaald wordt:
« This study finds that to be on a trajectory to net-zero by 2050, GHG emissions will need
to be reduced from about 55-65% compared to 1990 levels (including LULUCF) by 2030
[..] This finding contradicts the current EU target which leads to only 40% GHG
reductions (including LULUCF, 35% excluding it) in 2030 »1126.
Vrij vertaald:
“Deze studie stelt vast dat om op weg te zijn naar een netto nulemissie tegen 2050, de
broeikasgasemissies tegen 2030 met ongeveer 55 tot 65% zullen moeten dalen
tegenover de niveaus van 1990 (inclusief LULUCF). (...) Deze vaststelling is in tegenspraak
met de huidige EU-doelstelling, die tot slechts 40%-reducties van de broeikasgasemissies
(inclusief LULUCF, 35% exclusief LULUCF) leidt tegen 2030”1127.

1126

CLIMACT, Net zero by 2050: from whether to how. Zero emission pathways for the Europe we want,
september 2018, pp. 14-15, Stuk D.6.
1127 Het acroniem LULUCF (‘Land use, Land use change and Forestry’) – ‘Landgebruik, verandering in landgebruik
en bosbouw’ in het Nederlands – verwijst naar het verschijnsel dat bossen, graslanden, veengebieden, enz.
CO2 kunnen vasthouden en dus een effect hebben op het CO 2 in de atmosfeer. Het beheer van de gronden
kan dus een klein deel van de emissies in de atmosfeer compenseren. Daarom ook dat gesproken wordt van
nettovermindering. Zie www.natuurpunt.be/pagina/lulucf .
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Met andere woorden, om de doelstelling van een netto nulemissie van broeikasgassen tegen
2050 te halen (dus niet alleen CO2 maar alle broeikasgassen samen), is een tussentijdse
doelstelling van 55-65%, te halen tegen 2030, ook praktisch gezien noodzakelijk om de
haalbaarheid van de energietransitie, die tegen 2050 een feit moet zijn, te vrijwaren. Dit is een
belangrijke vaststelling, aangezien de Belgische regering heel onlangs de noodzaak heeft
goedgekeurd om de netto nulemissiedoelstelling tegen 2050 te halen, zowel op Europees als
op nationaal vlak. Het bereiken van de netto nul tegen 2050 wordt op dit ogenblik door België
noodzakelijk geacht om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Het staat
zwart op wit geschreven.
644. Uit de Climact-studie blijkt dat, om deze doelstelling tegen 2050 te halen, het onvermijdelijk is
dat de Lidstaten van de EU tegen 2030 een gemiddelde emissiereductie van 55 tot 65% (ten
opzichte van 1990) zouden halen om tegen 2050 in de praktijk een netto nuluitstoot van
broeikasgassen te kunnen halen. Aangezien België, als één van de meest welvarende landen in
de EU, zeker niet minder zal moeten doen dan het EU-gemiddelde op klimaatgebied (bij de
beslissingen over het delen van de EU-inspanningen is België steevast verplicht om meer doen
dan het gemiddelde van de klimaattaak), kan en mag ook van België (en dus van de
verweersters) verwacht worden dat het land deze reductiedoelstelling van 55-65% tegen 2030
haalt als klimaatdoelstelling die tegen 2030 moet worden aangenomen.
645. Uit het bovenstaande blijkt eens te meer dat de toepassing van een reductiedoelstelling van
55-65% voor België tegen 2030, het minimum is dat de verweersters zullen moeten halen om
een evenredige bijdrage te leveren tot het uitvoeren van de klimaatdoelstelling van Parijs en
dus tot het voorkomen van een gevaarlijke wereldwijde klimaatverandering. Hetzelfde geldt
voor de emissiereductiedoelstelling van de EU, en dus ook voor de Belgische emissies, zijnde
een netto nul tegen 2050. In 2050 zullen dus geen BKG-emissies aan de atmosfeer toegevoegd
mogen worden afkomstig van het Belgische grondgebied.

SECTIE 5.

Conclusie: de redelijkheid van de gevraagde verlagingen

646. In het licht van wat in dit hoofdstuk is besproken, is het duidelijk welke doelstellingen de
verweersters tegen 2025, 2030 en 2050 moeten nastreven om goede huisvaders1128 en
efficiënter hoeders te zijn van de mensenrechten van alle mensen die onder hun bevoegdheid
vallen1129, en zo recht te doen aan de legitieme belangen van de verzoeksters.
▪

▪
▪

Tegen 2030 zal de uitstoot van broeikasgassen op het Belgische grondgebied in
hoofdzaak met 65% moeten worden verminderd, maar nooit met minder dan 55% ten
opzichte van het emissieniveau van 1990.
Als tussentijdse doelstelling voor 2025 betekent dit een vermindering van de uitstoot
met 48%, of minstens met 42%.
Voor 2050 ligt de lat verplicht op een netto nuluitstoot.

Deze verzoeken reiken verder dan wat in dagvaarding wordt gevraagd, en daarom worden de
vorderingen van de concluanten aangepast in de uiteenzetting van hun aanspraken en in het
beschikkende gedeelte waarmee deze conclusies worden afgesloten.

1128
1129

Art. 1382-1383 van het Burgerlijk wetboek. Zie ook supra, nr. 406-490.
Art. 1 EHRM. Zie ook supra, nr. 491-566.
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Voor 2020 is het de doelstelling om de jaarlijkse BKG-uitstoot te verminderen tot 40%, of
minstens 25%, een strikt minimum, om alle redenen die meermaals werden toegelicht. Bij
wijze van een verzoek om vast te stellen dat de verweersters die niet bereiken, handhaven de
concluanten deze in de uiteenzetting en in het beschikkende gedeelte.
647. Tot slot wijzen wij nog op de mate waarin de percentages voor de emissiereducties de
klassieke ultieme verbintenis vormen van het regionale en nationale klimaatbeleid, dat van
daaruit wordt opgesplitst in een veelheid van concrete maatregelen op een veelheid van
gebieden van het sociaal-economische leven. Dit hoofdstuk is in dit opzicht verhelderend
dankzij een onderzoek naar het beleid dat in andere Europese landen is ontwikkeld Duitsland,
Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden enz. Het is voelbaar duidelijk in welk
opzicht dat ene aansluitingspunt een ruime marge van discretionaire keuzes in termen van
middelen, prioritaire sectoren enz. mogelijk maakt: Binnen die ruime beoordelingsmarge doen
de verweersters, ieder voor zich binnen hun eigen constitutionele ruimte, wat zij willen, hoe zij
dat willen, al dan niet met behulp van samenwerkingsakkoorden voor beperkte of bredere
actieterreinen. Hoe zij zich organiseren is volkomen belangeloos voor de verzoeksters. Slechts
één ding telt: dat het resultaat aan het einde van elke deadline gehaald wordt.
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HOOFDSTUK 6. Dwangsommen
648. In dit hoofdstuk ontwikkelen wij het verzoek om veroordelingen op straffe van een dwangsom,
in solidum of de ene bij gebrek aan de andere.
649. Zoals reeds aangevoerd, bestaat het voorwerp van onderhavige vordering van de concluanten
erin, nadat de rechtbank verschillende inbreuken heeft vastgesteld en voor recht heeft gezegd,
Uw rechtbank te vragen de verweerders te bevelen tot het nemen van de maatregelen die
nodig zijn om België ertoe aan te zetten het globale volume van de jaarlijkse BKG-emissies
vanuit het Belgische grondgebied te verminderen of te doen verminderen, teneinde de
volgende reducties te bereiken:
- tegen 2025, een vermindering met 48%, of minstens 42%, ten opzichte van het
niveau van 1990;
- tegen 2030, een vermindering met 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het
niveau van 1990;
- in 2050 een netto nuluitstoot.
Zij vragen deze injuncties op te leggen op straffe van een dwangsom van 1.000.000 euro per
maand vertraging vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de vervaldagen (d.w.z. in 2026 en
2031).
Om na te gaan of de verweersters de opgelegde doelstellingen voor 2025 en 2030 hebben
gehaald, vragen de concluanten U tevens om de zaak in voortzetting te stellen. Om deze
voortzetting te organiseren, vragen de verzoeksters U de verweersters te bevelen om aan Uw
rechtbank en aan de verzoeksters de rapporten voor te leggen over de uitstoot van
broeikasgassen met betrekking tot 2025 en 2030 zoals medegedeeld aan het secretariaat van
het UNFCCC, en dit op dezelfde dag dat ze respectievelijk in 2026 en 2031 aan voormeld
orgaan worden medegedeeld.
U wordt verzocht de zaak te dagstellen drie maanden na elk van die mededelingen, met
instructie aan de partijen om hun conclusies neer te leggen met betrekking tot de besluiten
van het rapport inzake de broeikasgassenemissies voor het betreffende jaar:
- voor de verzoeksters: 1 maand na ontvangst van het aan het UNFCCCsecretariaat medegedeelde broeikasgasemissierapport voor 2025 en 2030;
- voor de verweersters: 1 maand na ontvangst van de conclusies van de
verzoeksters.
Indien de verzoeksters die emissieverslagen niet binnen tien dagen na 15 april van het jaar
waarin het betreffende verslag is ingediend, meedelen1130, vorderen verzoeksters dat zij
worden veroordeeld, in solidum of de ene bij gebrek aan de andere, tot de betaling van een
dwangsom van € 10.000 per dag vertraging aan de eerste verzoekster, Klimaatzaak vzw.
650. De verzoeksters vragen u derhalve om twee dwangsommen uit te spreken.
De eerste hoort bij de injuncties met betrekking tot de Belgische BKG-emissiereducties (hierna
"de Belgische BKG-emissiereductiedwangsom" genoemd).

1130

15 april, zie supra nr. 209.
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De tweede hoort bij de verplichting om voornoemde emissieverslagen binnen tien dagen na 15
april van het jaar 2026 en 2031 mee te delen (hierna de "emissieverslaggevingsverplichting"
genoemd).
651. De verzoeksters vragen U tevens er akte van te nemen dat Klimaatzaak vzw zich ertoe verbindt
het volledige bedrag van de vervallen dwangsommen te besteden in overeenstemming met
haar maatschappelijk doel.
652. In dit hoofdstuk worden in de eerste sectie de standpunten van de verweerders uiteengezet
("Sectie 1. Standpunten van de verweerders"). In de tweede sectie worden de beginselen van
een veroordeling in solidum op straffe van een dwangsom inzake buitencontractuele
aansprakelijkheid in herinnering gebracht ("Sectie 2. De beginselen van een veroordeling in
solidum op straffe van een dwangsom"). Tot slot zal het derde deel antwoorden op de
verschillende kritieken van de verweersters. ("Sectie 3. Weerlegging"). De bespreking zal
worden afgesloten met korte conclusies (Sectie 4. Tot besluit).

SECTIE 1.
§1.

Standpunten van de verweersters

Standpunt van de Belgische Staat

653. De Belgische Staat is van mening dat Uw rechtbank de eis van de verzoeksters om een
dwangsom moet afwijzen om de volgende redenen:

§2.

-

volgens de Belgische Staat ligt er geen bewijs voor dat de Staat een eventuele
veroordeling die tegen hem zou worden uitgesproken, niet zou uitvoeren;

-

volgens de Belgische Staat zou de veroordeling alleen betrekking mogen hebben op de
beste inspanningen die gedaan moeten worden om een doel te bereiken, en daarom
zou de veroordeling onvoldoende welomschreven zijn om de toevoeging van een
dwangsom mogelijk te maken;

-

nog volgens de Belgische Staat zou de Staat niet worden kunnen gedwongen om een
welomschreven resultaat te bereiken, omdat de Staat niet alle parameters controleert
die het resultaat van de maatregelen die hij neemt, beïnvloeden, omdat de Staat niet de
broeikasgasemittent is. Hij herinnert eraan dat deze BKG-emittenten de
bestemmelingen zijn van de door hem vastgestelde normen en dat de verwezenlijking
van de BKG-emissiereductiedoelstellingen derhalve ook ten dele afhangt van de
daadwerkelijke onderwerping van de bestemmelingen van de normen ervan.

Standpunt van het Brussels Gewest

654. Volgens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de veroordeling die Uw rechtbank wordt
gevraagd om uit te spreken, niet volledig en nauwkeurig genoeg worden geformuleerd om de
inbreuk te kunnen vaststellen en aanleiding te kunnen geven tot de betaling van een
dwangsom.
Bovendien is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van mening dat de termijn van één maand
voor het nemen van die maatregelen kennelijk onredelijk en onuitvoerbaar is, en vraagt het
zich af op welke basis het mogelijk is om in 2020 te overwegen of het optreden van het
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest al dan niet toereikend is in het licht van de
reductiedoelstellingen die tegen 2025, 2030 en 2050 gehaald moeten worden.
§3.

Standpunt van het Vlaamse Gewest

655. Het Vlaamse Gewest is van mening dat dit verzoek om een dwangsom om verschillende
redenen niet kan worden ingewilligd.
Primo meent het Gewest dat de vordering dermate breed is, dat zij niet kan worden gekoppeld
aan een dwangsom.
Het Gewest voegt eraan toe dat de verschillende bevoegdheidsregels en de regels inzake de
interne organisatie en de werking van de overheden, alsook het Europese en internationale
karakter van de kwestie voor gevolg hebben dat het Vlaamse Gewest, net zoals de andere
verweersters, volgens het Vlaamse Gewest niet de mogelijkheid hebben om de
hoofdvorderingen uit te voeren.
Te dien gevolge meent het Gewest dat, om reden van deze onmogelijkheid om de
hoofdvorderingen uit te voeren, de dwangsom als stimulans zijn nut verliest. Volgens het
Gewest wordt de dwangsom dus louter een strafmiddel dat tot doel heeft een vermomde
vergoeding te bekomen. Vervolgens herinnert het Vlaamse Gewest eraan dat, zelfs wanneer
het de eisen van de verzoeksters zou uitvoeren, dit geen enkele impact op hun toestand zou
hebben.
§4.

Standpunt van het Waalse Gewest

656. Het Waals Gewest betwist de eis strekkende tot een dwangsom.
Enerzijds meent het dat de uitvoering van het veronderstelde tussen te komen vonnis
onmogelijk is op straffe van een dwangsom, in die zin dat de verzoeksters, volgens het Gewest,
de middelen die zouden moeten worden aangewend om in te gaan op hun verzoeken, niet
detailleren. Het Gewest meent in dit opzicht dat "deze middelen min of meer lange termijnen
kunnen vergen wanneer het gaat om het nemen van wetgevende of regelgevende initiatieven,
die dan nog eens vatbaar zijn voor verhaalmiddelen die de concluante uiteraard niet beheerst".
Die termijnen zijn niet verenigbaar met het verschuldigd zijn van een dwangsom”.
Het Gewest voegt er bovendien aan toe dat de voorwaarden voor het verschuldigd zijn van de
dwangsom op zich niet zijn bepaald, wat de uitvoering ervan ook onmogelijk zou maken.
Het Gewest meent dat het evenmin mogelijk is om “te zeggen voor recht dat de vervallen
dwangsommen integraal zullen worden aangewend voor maatregelen die gericht zijn op de
reductie van de broeikasgasuitstoot in België” en dit om twee redenen. Primo, vanuit een
wettelijk standpunt, regelt geen enkele wettelijke bepaling de aanwending van
dwangsommen. Secundo is deze vordering vaag en niet-omschreven en volgens het Gewest
dus onmogelijk uitvoerbaar.
Anderzijds sluit de hoedanigheid als overheid van het Waalse Gewest uit dat het Gewest zich
onttrekt aan de uitvoering van een gerechtelijke beslissing. De concluante miskent het
probleem van de klimaatopwarming niet en heeft bewezen dat zij heeft gehandeld en verder
handelt. Zij meent dus dat een dwangsom niet nodig en zelfs nutteloos is.
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SECTIE 2. De beginselen van een veroordeling in solidum op straffe van
een dwangsom
657. Voor de beide vorderingen strekkende tot de veroordeling tot het betalen van dwangsommen,
wordt aan Uw rechtbank gevraagd ze op te leggen in solidum of de ene bij gebrek aan de
andere.
658. Voor alle duidelijkheid: artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in de
mogelijkheid om een hoofdveroordeling te koppelen aan een dwangsom:
“[...] "De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot
betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de
hoofdveroordeling niet wordt voldaan”.
659. Een dwangsom kan worden gedefinieerd als "een veroordeling tot de betaling van een
geldbedrag, dat accessoir door de rechter wordt uitgesproken om druk uit te oefenen op de
schuldenaar, zodat deze de hem opgelegde straf ten uitvoer legt"1131. De dwangsom is dus
"een dwangmiddel dat is voorbehouden aan de rechter om ervoor te zorgen dat de
geadresseerde het aan hem gerichte bevel naleeft"1132. Zij draagt bij aan de concrete invulling
van het recht op een doeltreffende tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, één van de
fundamentele elementen van een rechtsstaat1133.
660. Het staat volkomen vast dat een veroordeling van een overheid kan worden uitgesproken op
straffe van een dwangsom. De verweersters zijn reeds herhaaldelijk en in verschillende zaken
veroordeeld tot het betalen van een dwangsom1134.
In een zaak voor het Hof van beroep van Bergen1135 over de detentieomstandigheden in België
werd gesteld dat een dwangsom "volkomen gerechtvaardigd" was. Het Hof merkte ook op dat
"het bedrag van de dwangsom een minimum lijkt te zijn om de Belgische Staat te dwingen
zijn verplichtingen na te komen. Het blijkt dat de termijn van tweeënzeventig uur die de
Belgische Staat gelaten wordt, voldoende is, niet alleen gezien de ernst van de geschonden
rechten, maar ook gezien zijn kennis van de situatie in het licht van de regelmatigheid van dit
probleem tijdens de stakingen".
De redenering is in casu volledig van toepassing, de korte termijnen die aan de verweersters
worden gelaten om hun broeikasgasemissies te verminderen zijn onontbeerlijk en voldoende
gezien de ernst van de geschonden rechten, maar ook gezien hun kennis van het probleem van
de klimaatopwarming1136.
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1132
1133

1134

1135
1136

P. VAN OMMESLAGHE, “Les obligations — Examen de jurisprudence (1974-1982)”, R.C.J.B., 1986, p. 198, nr.
94.
I. MOREAU-MARGRÈVE , “L’astreinte”, Ann. dr. Liège, 1982, p. 14.
Grondw. Hof., 18 oktober 2012, arrest nr. 122/2012, J.L.M.B., 2013, obs. J. VAN COMPERNOLLE & G. DE
LEVAL; EHRM, arrest Hornsby c. Grèce, 19 maart 1997; EHRM, arrest Süzer et Eksel Holding A.S. c. Turquie, 23
oktober 2012.
Bergen, 27 juni 2017, J.L.M.B., 2018/9, p. 395, Stuk 0; Brussel, 17 maart 2005, R.J.I., p. 126; Burg. Brussel, 11
september 2017, nr. 16/4222/A, 16/4225/A, 16/4229/A, 16/4240/A; Burg. Brussel (Prés.), 1 februari 2019, nr.
18/4372/A.
Mons, 27 juni 2017, J.L.M.B., 2018/9, p. 395, Stuk M.20.
Zie supra nr. 436-442.
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661. De aansprakelijkheid in solidum is evenmin nieuw. Zij wordt al meer dan een eeuw door ons
Hof van Cassatie erkend1137 en is sindsdien zeer herhaaldelijk bevestigd1138.
De rechtsleer herinnert eraan dat "inzake de schuldverbintenis, een solidaire veroordeling tot
gevolg heeft dat het slachtoffer van elk van de medeverantwoordelijke partijen een volledige
vergoeding van zijn schade kan krijgen, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de
ernst van de respectieve fouten of de sterkte van het oorzakelijk verband. De veroordeling in
solidum moet worden gevorderd, aangezien de rechter ze niet ambtshalve kan toestaan”.1139De
rechter moet elke fout nagaan die heeft bijgedragen aan de schade zoals ze zich in concreto
heeft voorgedaan1140. De verschillende aansprakelijke partijen zijn dus gehouden in solidum
omdat zij dezelfde schade hebben veroorzaakt1141.
662. Wij herinneren voor zover nodig aan het bestaan van de regresvordering waarmee elke
veroordeling in solidum gepaard gaat. Zo verklaarde het Hof van Cassatie dat "wanneer een
schade is veroorzaakt door de respectievelijk fouten van meerdere personen, elk van hen in
solidum gehouden is tot de volledige schadeloosstelling van het slachtoffer, onverminderd een
eventueel regres onder elkaar"1142. [vrij vertaald]
In de veronderstelling van een veroordeling is het denkbaar dat een of meer van de
verweersters het beter doet of doen dan andere verweersters. Zoals de rechtsleer aangeeft,
kan de schuldenaar die de schuld volledig heeft gedelgd zich in dit geval dus tegen de andere
schuldenaars keren en terugkrijgen wat hij boven zijn aandeel heeft betaald1143. Wanneer de
hoofdelijkheid tussen medeschuldenaren voortvloeit uit het begaan van dezelfde fout, wordt
de bijdrage aan de schuld geleverd naar gelang van het belang van de rol die elk van de
medeschuldenaren bij het begaan van de fout heeft gespeeld, hetzij naar gelang van de ernst
van hun respectievelijk fouten, hetzij naar gelang van de impact van die fouten op de
schade1144. De bedragen van de respectievelijke schulden zijn immers niet altijd identiek1145.
Concreet betekent dit dat de verweerster die desgevallend de dwangsom betaalt, zich tegen
de anderen kan keren en het geld kan terugvorderen dat overeenkomt met het deel van de
verantwoordelijkheid van elk van hen. In deze regresvordering wordt degene die goed heeft
gehandeld 'beloond' en wie slecht heeft gehandeld 'gestraft'.
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Zie Cass., 15 februari 1886, Pas., 1886, I, p. 75.
Zie de beslissingen vermeld door J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 216, nr. 420 en v.
B. DE CONINCK, “Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la
condamnation in solidum et la contribution à la dette”, J.T., 2010/41, nr. 6417, p. 756.
Zie Cass., 1e kamer, 24 maart 2005, Pas., 2005, p. 703; Cass., 1e kamer, 12 januari 2007, Pas., 2007, p. 62;
Cass., 1e kamer, 10 mei 2007, Pas., 2007, p. 888; Cass., 1e kamer, 18 januari 2008, Pas., 2008, p. 146.
Zie M. VAN QUICKENBORNE, “De verbintenis in solidum”, Bijzondere overeenkomsten, Kluwer, sectie 4, l. 55,
2002, p. 20, nr. 26; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. 2, Brussel, Bruylant, 2010, p. 1579, nr. 1108
en t. 3, Brussel, Bruylant, p. 1797, nr. 1271.
Cass., 10 juli 1952, Pas., 1952, I, p. 738.
Cass., 25 maart 1955, Pas., 1955, I, p. 823; Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, p. 240; Zie P. VAN
OMMESLAGHE, “Chapitre 3 - Les obligations à sujets multiples (obligations plurales)” in Tome II – Les
obligations, Brussel, Bruylant, 2013, p. 1847.
Cass., 25 maart 1955, Pas., 1955, I, p. 823; Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, p. 240; Zie P. VAN
OMMESLAGHE, “Chapitre 3 - Les obligations à sujets multiples (obligations plurales)” in Tome II – Les
obligations, Brussel, Bruylant, 2013, p. 1847.
J.-L. FAGNART, op. cit., R.C.J.B., 1975, p. 243.
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SECTIE 3.

Weerlegging

663. In deze sectie wordt ingegaan op de verschillende punten van kritiek van de verweersters: ten
eerste het onderscheid tussen de gevraagde dwangsommen en een vordering tot
schadevergoeding (§1), ten tweede de nauwkeurige en volledige aard van de gevraagde
injuncties (§2), ten derde en tot slot de noodzaak van dwangsommen (§3).
De uiteenzettingen in deze sectie hebben betrekking op de twee dwangsommen die in het
kader van de onderhavige conclusies worden gevraagd, terwijl de kritieken louter betrekking
hadden op de eerste dwangsom in verband met de vermindering van de broeikasgasemissies,
die de enige dwangsom was die in de aanvullende conclusies van de concluanten was
gevraagd.

§1.

Het onderscheid tussen de gevraagde dwangsom en een vordering tot schadevergoeding

664. Zoals hierboven is aangegeven, is een dwangsom een dwangmiddel dat bedoeld is om – door
de dreiging die ervan uitgaat voor de schuldenaar – een snelle tenuitvoerlegging van een
rechterlijke beslissing te bewerkstelligen, waarbij de betaling van de te betalen bedragen van
dien aard is dat er een voldoende sterke dwang wordt uitgeoefend om de schuldenaar ertoe te
bewegen zich ernaar te voegen. De dwangsom is dus in wezen dwingend van aard. De
rechtsleer stelt over het punitieve karakter ervan het volgende [vrij vertaald]:
"Als het ontradende effect niet volstaat, zal de dwangsom worden opgelegd en zal de
schuldenaar deze moeten betalen. Hier komt het punitieve karakter van de maatregelen
naar boven, die ten aanzien van de weerspannige schuldenaar fungeert als een
“privéstraf”. Het punitieve karakter van de dwangsom heeft tot gevolg dat de maatregel
op geen enkele wijze kan worden verward met een schadevergoeding die bedoeld is om
een schade te vergoeden”1146. [vrij vertaald]
In casu wordt bij het lezen van het beschikkende gedeelte duidelijk dat de vorderingen
strekkende tot het uitspreken van dwangsommen niet bedoeld zijn om eender welke schade
van de verzoeksters te vergoeden. Doel is echter wel om druk uit te oefenen ten aanzien van
het verzuim en de inertie waarvan de verweersters tot dusver blijk hebben gegeven op het
gebied van klimaatgovernance. Met het instellen van deze vordering beogen verzoeksters de
verweersters te dwingen zich als goede huisvaders te gedragen op het gebied van de
klimaatopwarming en hun grondrechten, meer bepaald de artikelen 2 en 8 EVRM en de
artikelen 6 en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, niet te
schenden. Er kan dan ook niet worden overwogen dat zij, door Uw rechtbank te vragen
verschillende dwangsommen toe te kennen, een schadevergoeding zouden nastreven. Door U
te verzoeken deze verschillende dwangsommen uit te spreken, vragen zij U een drukmiddel uit
te spreken dat noodzakelijk is gebleken in het licht van het gedrag van de verweersters.
Om hierover geen twijfel te laten bestaan, vragen verzoeksters U in 7° van het beschikkend
gedeelte akte nemen van het feit dat Klimaatzaak vzw zich ertoe verbindt de vervallen
dwangsommen volledig aan te wenden in overeenstemming met haar maatschappelijk
doel1147.

1146

1147

J. VAN COMPERNOLLE & G. DE LEVAL, “Astreinte”, Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 4/6,
Brussel, Larcier, 2013, nr. 11.
Zie Statuten van Klimaatzaak vzw, Stuk p.7, art. 3.
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§2.

De nauwkeurige en volledige aard van de gevraagde injuncties

665. Zoals al meerdere malen vermeld vragen de verzoeksters U om verweersters te bevelen hun
jaarlijkse BKG-emissies vanaf het Belgische grondgebied te verminderen om te komen tot:
- tegen 2025 een vermindering met 48%, of minstens 42%, ten opzichte van 1990;
- tegen 2030 een vermindering met 65%, of minstens 55%, ten opzichte van 1990;
- tegen 2050, een netto nuluitstoot.
Deze vordering tot veroordeling is nauwkeurig en volledig van aard. De BKG-emissies van elk
land staan centraal in het internationale en Europese klimaatbeleid en vormen het voorwerp
van rapporteringen zowel in de context van het UNFCCC1148 als in de Europese context1149.
Door aard zelf van deze officiële rapporten wordt wel tegemoetgekomen aan de vereiste van
een nauwkeurige en volledige aard van een veroordeling.
In casu verzoeken wij om de jaarlijkse rapportage van de broeikasgasemissies van het land aan
het UNFCCC-secretariaat te gebruiken1150 om de naleving van de injuncties te controleren. Dit
verslag wordt elk jaar automatisch opgesteld en de datum van 15 april blijkt uit de
internationale teksten1151.
§3.

De noodzaak van de dwangsommen

666. Het argument dat het niet nodig is een dwangsom op te leggen aan een overheid omdat het
uitgesloten is dat deze tracht "zich te onttrekken aan de uitvoering van een rechterlijke
beslissing”1152 is reeds weerlegd door de rechtspraak van het Hof van Justitie Benelux1153 en
wordt door de praktijk tenietgedaan1154. Zowel in de zaken van het overvliegen van Brussel1155
als in de gevallen van schending van de grondrechten in de Belgische gevangenissen1156 werd
de Belgische staat meermaals veroordeeld. Zelfs met de toepassing van dwangsommen heeft
de Staat zich niet aan de vonnissen en arresten gehouden1157. Dit geldt ook voor de andere
verweersters1158.
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H.J. Benelux, 6 februari 1992, R.W., 1991-1992, p. 1027.
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Bergen, 27 juni 2017, J.L.M.B., 2018/9, p. 395.
Zie bijvoorbeeld de pers die gewag maakt van de niet-betaling van dwangsommen: “3,2 miljoen euro, dat is
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(kort geding), 31 juli 1991, F-19910731-3; Brussel, 10 november 2009, R.A.B.G., 2010/10, p. 626-632; Brussel,
30 juli 2009, nr. N-20090730-3.
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667. In het licht van de bestaande rechtspraak en rechtsleer houdt trouwens geen enkele
voorwaarde verband met het aantonen van enige noodzaak bij een verzoek tot uitspraak over
een dwangsom.
668. Hoe dan ook zou eenvoudige lezing van de conclusies van de verzoeksters moeten volstaan om
te overtuigen van de noodzaak van de dwangsommen, op wetenschappelijk vlak, en op het
vlak van het tekortschietend politiek bestuur in het dossier dat U voorgelegd wordt. Temeer
daar bij het lezen van de conclusies van het Vlaamse Gewest, de concluante er verontwaardigd
het volgende leest:
"De verschillende bevoegdheidsregels en de regels inzake interne organisatie en werking
van de autoriteiten betekenen dat de concluante, net als de andere verweersters, niet de
mogelijkheid hebben om de hoofdvorderingen uit te voeren. Vanwege deze
onmogelijkheid tot uitvoering van de hoofdvorderingen verliest de dwangsom als
stimulans al haar nut”1159.
Deze passage benadrukt precies het doel van de rechtsvordering van de verzoeksters. De
passiviteit en inertie van de verweersters heeft te lang geduurd en gezien de urgentie van de
klimaatproblematiek hebben de verzoeksters beslist de verweersters voor Uw rechtbank te
dagvaarden. Met die woorden versterkt het Vlaamse Gewest het gevoel van noodzaak tot
handelen in hoofde van de verzoeksters.
Ter ondersteuning van de noodzaak om de gevraagde veroordelingen op straffe van
dwangsommen uit te spreken, verwijzen wij u naar Deel 3. Feiten en de bespreking van de
ingeroepen middelen. Meer specifiek en niet-exhaustief kunnen wij hieronder verschillende
feiten aanwijzen die U zouden moeten overtuigen van deze noodzaak en van het duidelijke
gebrek aan leiderschap in hoofde van de verweersters, dit in een noodsituatie op het
klimaatgebied:
-

-

-

-

-

1159
1160
1161
1162
1163

de zeer lange termijn voorafgaand aan het sluiten van het samenwerkingsakkoord
tussen de verweersters inzake burden sharing voor de periode 2013-2020, met
name de dato van 18 februari 20181160;
het onvermogen van de verweersters om tot op het allerlaatste moment een
gemeenschappelijk Belgisch standpunt in te nemen voor de onderhandelingen
rond het Akkoord van Parijs1161;
het feit dat België achteraan hangt in het Europese peloton wat betreft de
doelstellingen voor de vermindering van de broeikasgasemissies, hoewel deze
doelstellingen zeer bescheiden zijn en ontoereikend zijn in verhouding tot de
noden die door de wetenschappelijke en internationale gemeenschappen worden
erkend1162;
de weigering van de verweersters, op het laatste moment, om de ambitieuze
klimaatdoelstellingen met hun Benelux-partners in het kader van de Tanaloadialoog te onderschrijven1163;
de verwerping door België (één van de weinige Lidstaten die op die manier
handelt) van de twee Energierichtlijnen die respectievelijk tot doel hebben de

Aanvullende conclusies van het Vlaamse Gewest, p. 103., pt. 231.
Zie supra nr. 310-316.
X., ‘La Belgique débarque à la Cop 21 sans accord climatique !’, La Libre, 30 november 2015.
Zie supra nr. 277-278.
S. DEVILLERS, “Objectifs climatiques torpillés par la Belgique: "Stupéfiant et affligeant", dénoncent les ONG”,
La Libre, 24 september 2018 , Stuk K.3.
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-

-

energie-efficiëntie van de 28 Lidstaten aanzienlijk te verbeteren en het aandeel
van energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten1164;
het onvermogen van de verweersters om een Geïntegreerd Nationaal EnergieKlimaatplan op te stellen dat voldoet aan de verwachtingen van de Europese
Governanceverordening1165;
de Vlaamse minister van Klimaat, die stelt dat Vlaanderen zijn Europese
emissiereductiedoelstellingen voor 2020 en zelfs voor 2030 niet zal halen, ook al is
er nog een decennium tijd voor mogelijke actie1166.

669. Gelet op de ernst van het gevaar, de absolute hoogdringendheid en het overduidelijke
onvermogen om met leadership te regeren, met name in de vier jaar sinds de dagvaarding,
hebben verzoeksters besloten het bedrag van de gevraagde dwangsom te verhogen van
100.000 EUR1167 per maand vertraging in de nakoming van de verplichtingen tot 1.000.000 EUR
per maand vertraging.
Om te kunnen controleren of de voor 2025 en 2030 opgelegde broeikasgasemissiereducties
inderdaad worden gehaald, vragen de concluanten U tevens om de zaak in voortzetting te
zetten en te bevelen dat U de broeikasgasemissierapporten voor die jaren worden
medegedeeld. Zij vragen U om aan deze mededeling een dwangsom van 10.000 € per dag
vertraging te koppelen vanaf de 10de dag na 15 april 2026 en na 15 april 2031, de officiële
datum voor indiening van bovengenoemd rapport.
670. Het bedrag van de gevraagde dwangsommen is redelijk. Zoals terdege wordt uitgelegd in een
artikel van de Nederlandse rechtsleer over de kwestie van het opleggen van een dwangsom
aan de Nederlandse Staat in de Urgenda-zaak (wat in Nederland zeer zelden gebeurt), moet
het bedrag van de dwangsom de niet-naleving van het vonnis voor de in het ongelijk gestelde
partij duurder maken dan de naleving ervan. De naleving ervan wordt dan de enige
economisch rationele optie. Deze doctrine schat het "redelijke" jaarlijkse bedrag dat zou
kunnen volstaan om de Nederlandse Staat "ertoe aan te zetten" het Urgenda-arrest na te
leven, op 10 miljoen US dollar, en benadrukt ook dat dit bedrag "geen ernstige aanslag op de
staatsbegroting zou zijn"1168. De dwangsommen die gevraagd worden ter ondersteuning van
de tenuitvoerlegging van de injuncties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn
van dezelfde grootteorde.
671. Om al deze redenen lijkt het de verzoeksters noodzakelijk en redelijk de gevraagde
dwangsommen uit te spreken. De verweersters hebben in ieder geval niet bewezen dat zij
hebben meegewerkt en al het mogelijke gedaan hebben om de Belgische BKG-uitstoot te
verminderen.

1164

1165

1166

1167
1168

G. Woelfle, ‘La Belgique vote contre deux directives européennes pour le climat, Marghem rejette la faute sur
les Régions’, RTBF, 4 december 2017, terug te vinden op: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_labelgique-vote-contre-deux-directives-europeennes-pour-le-climat-marghem-rejette-la-faute-sur-lesregions?id=10089238
X, “Climat: la Belgique risque d’être recalée en deuxième sess’ par l’Europe”, Le Soir, 4 februari 2019, Stuk
K.6.
X., “Nieuwe Klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) bekent: Vlaanderen haalt klimaatdoelen niet”, De Morgen, 9
oktober 2019, Stuk K.8.
Oorspronkelijke eis in de dagvaarding.
G. BOOGAARD & R. J. B. SCHUTGENS, “Na ons de zondvloed”, JCDI, 12 juni 2019, p. 7, Stuk J.3.
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SECTIE 4.

Tot besluit

672. In dit hoofdstuk hebben de verzoeksters niet alleen hun verzoeken strekkende tot het
uitspreken van veroordelingen op straffe van dwangsommen toegelicht, maar ook de redenen
toegelicht waarom het bedrag van deze dwangsommen aanzienlijk is gestegen.
Zij hebben de kritiek van verweersters op de dwangsom op beknopte maar relevante wijze
weerlegd. De verzoeken die aan U zijn gericht, zijn nauwkeurig en volledig. Bovendien is de
uitspraak van veroordelingen op straffe van dwangsommen in casu noodzakelijk en redelijk
gezien de urgentie en het gebrek aan medewerking en leadership van de verweersters. Tot slot
blijven de verweersters inderdaad in gebreke om te bewijzen dat de gevraagde dwangsommen
vergelijkbaar zijn met schadevergoedingen. Het loutere feit dat de verzoeksters zich ertoe
verbinden om het bedrag van die dwangsommen toe te wijzen aan acties ter vermindering van
de Belgische broeikasgasemissies, bewijst het tegendeel.
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DEEL 8. HET BESCHIKKEND GEDEELTE
OM DEZE REDENEN
ONDER ELK WELKDANIG VOORBEHOUD EN ZONDER NADELIGE ERKENTENIS

BEHAGE HET DE FRANSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL:
De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en aldus:
1° vast te stellen dat de verweersters uiterlijk tegen 2020 het totale volume van de jaarlijkse
broeikasgasemissies vanaf het Belgische grondgebied niet met 40% of minstens 25% hebben
verminderd ten opzichte van het niveau van 1990;
2° te zeggen voor recht dat verweersters de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schenden omdat zij zich bij het voeren van hun klimaatbeleid niet als goede
huisvaders gedragen en aldus de belangen van de verzoeksters schaden;
3° te zeggen voor recht dat de verweersters bij het voeren van hun klimaatbeleid de
fundamentele rechten van de verzoeksters schenden, meer bepaald de artikelen 2 en 8 van
het EVRM en de artikelen 6 en 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het
kind;
4° dientengevolge de verweersters te bevelen de nodige maatregelen te nemen om België
ertoe aan te zetten de totale jaarlijkse broeikasgasemissies vanaf het Belgische grondgebied te
verminderen of te doen verminderen met het oog op:
- tegen 2025, een vermindering met 48%, of minstens 42%, ten opzichte van het
niveau van 1990;
- tegen 2030, een vermindering met 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het
niveau van 1990;
- tegen 2050, een netto nuluitstoot;
5° de zaak in voortzetting te stellen om na te gaan of de verweersters de opgelegde
doelstellingen tegen de deadlines van 2025 en 2030 hebben gehaald;
Te dien einde:
de verweersters te bevelen de rapporten over de uitstoot van broeikasgassen voor 2025
en 2030 die aan het secretariaat van het UNFCCC zijn medegedeeld, aan Uw rechtbank en
aan de verzoeksters mee te delen op dezelfde dag dat zij respectievelijk in 2026 en 2031
aan dat orgaan worden medegedeeld;
de zaak nu reeds te dagstellen drie maanden na elk van deze mededelingen en de partijen
te gelasten hun besluiten over de conclusies van het broeikasgasemissierapport voor het
betrokken jaar in te dienen:
o voor de verzoeksters, 1 maand na ontvangst van het aan het UNFCCC-secretariaat
meegedeelde broeikasgasemissierapport voor 2025 en 2030;
o voor de verweersters: 1 maand na ontvangst van de conclusies van de verzoeksters.
de verweersters te veroordelen, in solidum of de ene bij gebrek aan de andere, tot de
betaling van een dwangsom van 10.000 EUR per dag vertraging aan de eerste verzoekster,
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Klimaatzaak vzw, wegens niet-mededeling van het broeikasgasemissierapport aan Uw
rechtbank en aan de verzoeksters binnen tien dagen na 15 april van het jaar waarin het
rapport werd ingediend;
6° de verweersters, in solidum of de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot de
betaling aan de eerste verzoekster, Klimaatzaak vzw, van een dwangsom van 1.000.000 EUR
per maand vertraging bij het bereiken van het opgelegde doel voor 2025 en het opgelegde
doel voor 2030, en dit vanaf 1 januari van het jaar volgend op de vervaldata;
7° er akte van te nemen dat Klimaatzaak vzw zich ertoe verbindt de vervallen dwangsommen
volledig aan te wenden in overeenstemming met haar maatschappelijk doel;
Hoe dan ook
1° het tussen te komen vonnis bij voorraad uitvoerbaar te verklaren;
2° de gedaagde partijen te veroordelen tot de betaling van alle onkosten en gedingkosten, met
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding geraamd op het bedrag van 1.320 EUR, aangezien
het gaat om een zaak die niet in geld kan worden gewaardeerd.

Voor de verzoeksters,
16 december 2019,

Hun raadslieden,

Carole Billiet

Eric Gillet

Audrey Baeyens

Luc Depré

342

DEEL 9. Inventaris van de stukken
FRANSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
A.R. nr 15/4585/A

A.
A.1
A.2
A.3

Datum
2014
2014
2014

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

2015
2014
2015
2015
2015

A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Briefwisseling

Beschrijving
Officiële ingebrekestelling van 1 december 2014 van de Belgische Staat
Officiële ingebrekestelling van 1 december 2014 van het Vlaamse Gewest
Officiële ingebrekestelling van 1 december 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Officiële ingebrekestelling van 2 januari 2015 van het Waalse Gewest
Officieel antwoord van 19 december 2014 van het Vlaamse Gewest
Officieel antwoord van 9 januari 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Officieel antwoord van 23 februari van het Waalse Gewest
Brief van mevrouw de minister Marie-Christine Marghem (uitnodiging
vergadering van de ministers) van 29 januari 2015
Brief aan de Belgische Staat van 13 april 2015
Brief aan het Waalse Gewest van 13 april 2015
Brief aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 april 2015
Brief aan het Waalse Gewest van 13 april 2015
Antwoord van het Vlaamse Gewest van 20 april 2015
Antwoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 mei 2015
Antwoord van het Waalse Gewest van 8 mei 2015

B.
Datum
B.1

B.2

1990

B.3

1998

B.4

2007

B.5

2007

B.6

2007

B.7

2007

B.8

2007

IPCC

Beschrijving
Terminologie
inzake
betrouwbaarheid
en
wetenschappelijke
waarschijnlijkheid gebruikt door het IPCC [AR4, Werkgroep I ("GTI"), p. 22 en
AR5 Werkgroep I ("GTI"), p. 36]
Het Eerste Evaluatierapport (‘AR1’)
(IPCC 1990, AR1)
Beginselen die aan de grondslag liggen van de werkzaamheden van het IPCC,
01.10.1998
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) – Werkgroep 1 (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGI)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) – Werkgroep 1 (update 2009) –
Samenvatting voor de besluitvormers (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGI, SPM)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) - Werkgroep 2 (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGII)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) - Werkgroep 2 – Samenvatting voor de
besluitvormers (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGII, SPM)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) - Werkgroep 3 (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGIII)
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B.9

2007

B.10

2007

B.11

2007

B.12

2010

B.13

2011

B.14

2011

B.15

2013

B.16

2013

B.17

2014

B.18

2014

B.19

2014

B.20

2014

B.21

2014

B.22

2014

B.23

2018

B.24

2018

B.25

2019

B.26

2019

B.27

2019

B.28

2019

Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) - Werkgroep 3 – Samenvatting voor de
besluitvormers (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 WGIII, SPM)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) - Syntheserapport (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 SYR)
Het Vierde Evaluatierapport (‘AR4’) – Syntheseverslag – Samenvatting voor
de besluitvormers (update 2009)
(IPCC 2007, AR4 SYR, SPM)
MASTANDREA (M.D.) et al., Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth
Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties, Genève,
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2010.
Speciaal rapport over hernieuwbare energie, april 2011
(IPCC 2011, SR Renewable Energy)
Speciaal rapport over hernieuwbare energie, april 2011 – Samenvatting voor
de besluitvormers
(IPCC 2011, SR Renewable Energy, SPM)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 1
(IPCC 2013, AR5 WG I)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 1 - Samenvatting voor de
besluitvormers
(IPCC 2013, AR5 WG I, SPM)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 2
(IPCC 2014, AR5 WG II)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 2 - Samenvatting voor de
besluitvormers
(IPCC 2014, AR5 WG II, SPM)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 3
(IPCC 2014, AR5 WG III)
Het Vijfde Evaluatierapport (‘AR5’) – Werkgroep 3 - Samenvatting voor de
besluitvormers
(IPCC 2014, AR5 WG III, SPM)
Het Vijfde Evaluatierapport (AR5) - Syntheseverslag
(IPCC 2014, AR5 SYR)
Het Vijfde Evaluatierapport (AR5) - Syntheseverslag – Samenvatting voor de
besluitvormers
(IPCC 2014, AR5 SYR, SPM).
Speciaal rapport over de impact van een klimaatopwarming met meer dan
1,5°C, oktober 2018
(IPCC 2018, SR 1.5°C)
Speciaal rapport over de impact van een klimaatopwarming met meer dan
1,5°C, oktober 2018 – Samenvatting voor de besluitvormers
(IPCC 2018, SR 1.5°C, SPM)
Speciaal rapport over de oceanen, september 2019
(IPCC 2019, SR Ocean)
Speciaal rapport over de oceanen, september 2019 – Samenvatting voor de
besluitvormers
(IPCC 2019, SR Ocean, SPM)
Speciaal rapport over het bodemgebruik, augustus 2019
(IPCC 2019, SR land)
Speciaal rapport over het bodemgebruik, augustus 2019 – Samenvatting
voor de besluitvormers
344

(IPCC 2019, SR land, SPM)

C.

Belgische wetenschappelijke documentatie
Datum

C.1

C.2

2004

C.3
C.4

2009
2009

C.5
C.6

2009
2010

C.7

2013

C.8

2013

C.9

2017

C.10

2017

C.11

2019

C.12

2019

Beschrijving
Panel voor Klimaat en Duurzaamheid, “Om klimaatverandering en de
ecosysteemcrisis echt aan te pakken, is systeemverandering noodzakelijk en
urgent”, 14 mei 2019
VAN YPERSELE (J.P.) & MARBAIX (Ph.), Impact van de klimaatverandering in
België, UCLouvain – Greenpeace, 2004, 42 p.
Mira, Milieuverkenning 2030, november 2009
Rekenhof, "Federaal klimaatbeleid – Uitvoering van het Kyotoprotocol"
(zonder bijlagen), juni 2009
MIRA, Advies over de Klimaattop in Kopenhagen, Brussel, 26 november 2009
E. BRITS et al., Climate change and health. Set-up of monitoring of potential
effects of climate change on human health and on the health of animals in
Belgium, Brussel, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2010
Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050 – Inhoudsopgave,
november 2013
CORNET (M.) et. al., Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050. Final
Report, Brussels, Federal Public Service Health, Food Chain Safety and
Environment – Climate Change Section, november 2013, 122 p.
NATIONAL CLIMATE COMMISSION, Belgium’s seventh national
communication and third biennial report on climate change under the United
Nations Framework Convention on Climate Change, Brussels, Federal Service
Public Health, Food Chain Safety and Environment, december 2017
NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE, Zevende nationale mededeling over
klimaatverandering onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, Brussel, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2017/12, 16 p. (Franse
samenvatting van het vermelde document 0)
Panel voor klimaat en duurzaamheid: “Om klimaatverandering en de
ecosysteemcrisis echt aan te pakken, is systeemverandering noodzakelijk en
urgent”, 14 mei 2019
PLATEFORME WALLONNE POUR LE GIEC, Océans et cryosphere, brief 15,
november 2019

D.Europese wetenschappelijke documentatie
D.1

Datum
2006

D.2

2013

D.3

2014

D.4

2014

Beschrijving
European Environmental Agency, The changing faces of Europe’s coastal
areas, Copenhagen, EEA Report nr. 6/2006, 2006
European Environmental Agency, Trends and projections 2013, 9 oktober
2013
European Environmental Agency, Trends and projections in Europe 2014, 28
oktober 2014
Europese Commissie, Verslag aan het Europees Parlement en de Raad.
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Vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het
Kyotoprotocol en van de EU 2020-strategie, 28 oktober 2014
D.5

2017

D.6

2018

E.

European Environmental Agency, Climate change, impacts and vulnerability
in Europe 2016. An indicator-based report, Kopenhagen, 2017
CLIMACT, Net zero by 2050: from whether to how. Zero emission pathways
for the Europe wij want, september 2018

Internationale wetenschappelijke documentatie

E.1

Datu
m
1990

E.2

2006

E.3

2009

E.4

2009

E.5

2009

E.6
E.7

2010
2011

E.8
E.9

2011
2012

E.10

2012

E.11

2013

E.12
E.13

2014
2014

E.14

2016

E.15
E.16
E.17

2017
2018
2018

E.18
E.19
E.20
E.21

2018
2018
2019
2019

Beschrijving
F.R. RIJSBERMAN and R.J. SWART (eds.), Targets and Indicators of Climatic
Change. Report of Working Group II of the Advisory Group on Greenhouse
Gases, Stockholm, Stockholm Environment Institute, 1990
N. Stern, the Economics of Climate Change – The Stern Review, Cambridge,
2006
Environmental Protection Agency (EPA) “Endangerment and Cause or
Contribute Findings for Greenhouse Gases Under Section 2020(a) of the
Clean Air Act; Final Rule”, 15 december 2009
Internationaal Energie Agentschap, Energy Policies of IEA Countries - Belgium
(uittreksel)
R. Lindsey, ‘Climate change: Atmospheric Carbon Dioxide’, NOAA,
climate.gov, 19 september 2019
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2010
Internationaal Energie Agentschap, World Energy Outlook (samenvatting),
november 2011
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2011
Wereldbank, Turn down the heat (analytische samenvatting), november
2012
PricewaterhouseCoopers (PwC), Too late for two degrees? Low Carbon
Economy Index 2012, november 2012
Internationaal Energie Agentschap, Redrawing the Energy and Climate Map
(samenvatting), juni 2013
Wereldbank , State and Trends of Carbon Pricing (Figure 4), mei 2014
UNEP, The Emissions Gap Report, figuur ES.1 (koolstofneutraliteit), november
2014
Internationaal Energie Agentschap, CO2 Emissions from Fuel Combustion: Key
CO2 Emissions Trends, 2016
International Organization for Migration, Extreme heat and migration
Verklaring van de WMO over de toestand van het wereldklimaat van 2018
N. N. WATTS et al., “The 2018 report of the Lancet Countdown on health and
climate change: shaping the health of nations for centuries to come,
Executive Summary”, The Lancet, 2018
International Organization for Migration, Global migration indicators for 2018
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2018
UNEP, The Emissions Gap Report, executive summary, 2019
J. CHRISTENSEN & A. OLHOFF, Lessons from a decade of emissions gap
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E.22

2019

F.

assessments, Nairobi, UNEP, 2019
Report of The Lancet Countdown on health and climate change, “ensuring
that the health of a child born today is not defined by a changing climate”, 13
november 2019,
Geciteerd in de conclusies als: ‘the lancet countdown 2019’

Belgische juridische documentatie
Wetgeving

F.1

Datum
2002

F.2

2013

F.3
F.4

2014
2018

F.5

2019

F.6

2019

F.7

Datum
2009

F.8

2009

F.9

.2009

F.10

2009

F.11

2009

F.12

2009

F.13

2009

Beschrijving
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het
opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan,
alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te
Brussel op 14 november 2002
Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange
termijn inzake duurzame ontwikkeling, 18 juli 2013
Waals Gewest, Klimaatdecreet, 20 februari 2014
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode
2013-2020, B.S., 12 juli 2018
Voorstel van bijzondere wet van 6 februari 2019 over de coördinatie van het
beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met
betrekking tot de klimaatverandering en het vaststellen van algemene
langetermijndoelstellingen. Advies van de Raad van State nr. 65.404/AG van
4 maart 2019, Kamer, Parl. St., gew. zit. 2018-2019, nr. 54-3517/004
Voorstel van 13 maart 2019 tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
teneinde de klimaatdoelstellingen en -beginselen te verankeren, Kamer, Par.
St., gew. zit. 2018-2019, nr. 54-3642-001
Andere
Beschrijving
Verklaring van het Waals gewestelijk beleid “Une énergie partagée pour une
société durable, humaine et solidaire” (uittreksel), 16 juli 2009
Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, Resolutie met het oog
op de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering
van Kopenhagen van 7 tot 18 december 2009
Vlaams Parlement, Resolutie betreffende het nieuwe klimaatverdrag van
Kopenhagen, 9 december 2009
Rekenhof, "Federaal klimaatbeleid – Uitvoering van het Kyotoprotocol"
(zonder bijlagen), juni 2009
Minaraad, Nationaal Klimaatplan van België 2009 - 2012: stand van zaken, 19
februari 2009
Minaraad, Advies van 26 november 2009 over de Klimaattop in Kopenhagen,
26 november 2009
Resolutie van 3 december 2009 met het oog op de VN-Conferentie over
klimaatverandering, die wordt gehouden in Kopenhagen van 7 tot 18
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F.14
F.15
F.16

2010
2011
2014

F.17

2014

F.18

2016

F.19

2017

F.20

2017

F.21
F.22

2019
2019

F.23
F.24

2019
2019

F.25

2019

december 2009, Kamer, Par. St., gew. zit. 2009-2010, nr. 52 2263/002
Minaraad, Advies over de klimaattop in Cancún, 28 oktober 2010
Institutioneel akkoord voor de Zesde staatshervorming, 11 oktober 2011
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Opvolging adviezen 2014, 31
december 2014
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Advies over de transitie van
België naar een koolstofarme samenleving tegen 2050, 3 juni 2014
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Advies over de
klimaatgovernance, 4 juli 2016
Senaat van België, Informatierapport over het intra-Belgisch
besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot
klimaatdoelstellingen, 23 januari 2007
Federaal Planbureau, Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling van
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in het klimaatdebat, Kamer, Par. St., gew. zit. 2018-2019, nr. 54 3416/006
Verklaring van het Waals gewestelijk beleid 2019-2024, 9 september 2019

G. Europese juridische documentatie
G.1

Datum
1996

G.2

2007

G.3

2007

G.4

2008

G.5

2008

G.6

2009

Beschrijving
Europese Commissie, Persbericht, ”Strategie van de Gemeenschap inzake
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Europese Commissie, Mededeling van de Europese Commissie, Rapport 2016
voor België, 26 februari 2016, SWD(2016) 71 definitief
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De Akkoorden van Cancún – Besluit 1/CMP.6
Durban - Besluit 1/CP.17
Durban – Besluit 2/CP.17
Durban - Besluit 1/CMP.7
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ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is? “, TBBR/RGDC, 2017
F. VANRYKEL, “La politique belge en matière de climat, entre autonomie et
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STEFFEN (W.) et al., “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene,”
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America (PNAS), 14 augustus 2018.
G. BOOGAARD & R. J. . SCHUTGENS, “Na ons de zondvloed”, JCDI, 12 juni
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X, “En Belgique, la régionalisation du climat était une erreur”, L’Écho, 27
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J.P. van Ypersele, “De Vlaamse kust zal niet overleven zoals ze nu is.
(interview)”, De Tijd, 2 mei 2018.
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VRT Nieuws, 11 april 2019.
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maart 2019, p. 34.
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Le Soir, 4 februari 2019
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klimaatdoelen niet”, De Morgen, 9 oktober 2019
M. MOORS, “Wie redt de beuk?”, Vrt Nws 10 november 2019
X., “Hittegolf veroorzaakt hogere dierensterfte en terugval melk- en
vleesproductie”, Belga, 8 augustus 2019
X., “Stijging zeeniveau bedreigt Belgische kust: ‘Vlaanderen zal komende jaren
moeilijke keuzes moeten maken’”, Knack, 27 september 2019
X., “Une partie de la Belgique inondée d’ici 2050?”, La Libre, 30 oktober 2019,
met update op 31 oktober 2019
D. MINTEN, “Diagnose: klimaatziek. Behandeling: urgent. Bijna 1.000 artsen
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klimaatverandering zal de gezondheidskosten doen toenemen.’”, De
Standaard, 10 oktober 2019
D. BAERT, “België bij de slechte leerlingen voor hernieuwbare energie in
Europa”, VRT, 12 februari 2019
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gevolgen van klimaatopwarming”, VRT, 10 oktober 2019
X., “Sociaal-Economische Raad Vlaanderen: 'Schuif de klimaatpatat niet
door'”, Knack, 3 november 2019
W. WINCKELMANS, “Vlaams klimaatplan kost tot 7 miljard euro per jaar”, De
Standaard, 10 december 2019
A. DE GREEF, “Getuigenverslag van een klimaatmisdaad. Schuldig verzuim of
hoe het klimaat in 1989 niet gered werd”, De Standaard Weekend Magazine
2019/19
W. WINCKELMANS, “Vlaams klimaatplan kost tot 7 miljard euro per jaar”, De
Standaard, 10 december 2019
A. A. WYNS, “Dit is wat de wereld beloofde op de New York Klimaattop”, MO*
Magazine, 4 oktober 2019
M. de Meulenaere, ‘Réchauffement climatique: la planète bascule vers un
désastre irréversible, avertissent les scientifiques’, Le Soir, 28 november 2019
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X., “Bush aide says warming man-made”, BBC, 15 juli 2007
McKIBBEN(B.), "Warning on Warming", The New York Review of Books, 54
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Guardian, 26 januari 2013
A. Nelsen, “Norway pledges to become climate neutral by 2030”, The
Guardian, 15 juni 2016
P.T. BROWN & K. CALDEIRA, “Greater future global warming inferred from
Earth’s recent energy budget”, Nature, 7 december 2017
X., “Le maire de Grande-Synthe Damien Carême attaque l’Etat pour inaction
contre le changement climatique”, Le Parisien, 21 november 2018
SCHERER (G.), "Climate Science Predictions Prove Too Conservative. Checking
20 years’ worth of projections shows that the Intergovernmental Panel on
Climate Change has consistently underestimated the pace and impacts of
global warming", Scientific American, 26 oktober 2019 (publication originale
dans The Daily Climate, 6 december 2012).
X., “Oil and politics play a role in definitief wording of U.N. climate change
report”, CBS News, 24 september 2019
X, “Alexandria Ocasio-Cortez: ‘’Donc, ils savaient !’’ “, Le Monde, 1 december
2019
F. HARVEY, “Latest data show steep rises in CO2 for seventh year. Readings
from Hawaii observatory bring threshold of 450 ppm closer sooner than had
been anticipated”, The Guardian, 4 juni 2019
D. Carrington, “Climate crisis seriously damaging human health, report finds”,
The Guardian, 3 juni 2019
X., “Scientists shocked by Arctic permafrost thawing 70 years sooner than
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climate is now warmer than at any time in last 5,000 years’”, The Guardian, 18
juni 2019
T. T. EDWARDS et al., “Revisiting Antarctic ice loss due to marine ice-cliff
instability”, Nature, 2019
S.A. KULP & B.H. STRASS, “New elevation data triple estimates of global
vulnerability to sea-level rise and coastal flooding”, Nature, 29 oktober 2019
D. CARRINGTON, “Climate crisis: 11,000 scientists warn of ‘untold suffering’”,
The Guardian, 5 november 2019
X., "Le Parlement vote une réduction des émissions de 55% pour 2030",
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Climate Home News, 22 juli 2019
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X., “UN chief urges action to make Earth carbon neutral by 2050”, Indian
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2019

EHRM, arrest Poirot c. France, 15 maart 2012
EHRM, arrest Di Sarno et autres c. Italie, 10 januari 2012
EHRM, arrest Kolyadenko et autres c. Russie, 28 februari 2012
EHRM, arrest Fabris c. France, 7 februari 2013
EHRM, arrest Özel et autres c. Turquie, 17 november 2015
EHRM, arrest Smaltini c. Italie, 24 maart 2015
EHRM, arrest Cordella et autres c. Italie, 24 januari 2019

HvJ-EU., arrest Horvath (grote kamer), C-428/07, 16 juli 2009,
HvJ-EU., arrest C-636/18 (Commissie t. Frankrijk), 24 oktober 2019
Rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens
EHRM, arrest Lopez Ostra c. Espagne, 9 december 1994
EHRM, arrest L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juni 1998
EHRM, arrest Osman c. Royaume-Uni, 28 oktober 1998
EHRM, arrest Guerra et autres c. Italie, 19 februari 1998
EHRM, arrest Taskin et autres c. Turquie, 10 november 2004
EHRM, arrest Okyay c. Turquie, 12 juli 2005

O.

Internationale rechtspraak

O.1
O.2

Datum
1997
2007

Beschrijving
CIJ, arrest Gabcikovo, 25 sept. 1997
Supreme Court of the United States, Massachussetts et al. V. Environmental
Protection Agency et al., 2 april 2007
Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, Stichting Urgenda t. Staat der Nederlanden
(geciteerd als “Rechtbank Den Haag 2015 (Urgenda)”

O.3

2015

O.4
O.5

2018
2018

Zaak T-330/18, Carvalho e.a. / Parlement en Raad, ingeleid op 23 mei 2018
Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018, Staat der Nederlanden t. Stichting
Urgenda
Geciteerd als “Gerechtshof Den Haag 2018 (Urgenda)”

O.6
O.7

2018
2018

Vonnis van het Hoog Gerechtshof van Colombia van 5 april 2018
Lahore High Court Green Bench, Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan, 25
januari 2018
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O.8

2019

O.9

2019

O.10

2018

O.11

2019

Land and Environment Court New South Wales, 8 februari 2019, Gloucester
Resourced Limited v. Minister for Planning
Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden 13 september 2019, Conclusie van
de Procureur-Generaal, Staat der Nederlanden t. Stichting Urgenda
Geciteerd als “Conclusie Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2019
(Urgenda)”
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Juliana et al. v. USA, No.
17-71692 D.C. No. 6:15-cv-01517- TC-AA Opinion, March 7, 2018
Geciteerd als “ US Court of Appeals for the 9th Circuit, Juliana”
Cour de cassation française, arrest nr. 643 van 5 april 2019 (18-17.442)

P.
P.1

Datum
1983

P.2

2011

P.3

2012

P.4

2012

P.5

2013

P.6
P.7
P.8

2013
2014
2014

P.9
P.10
P.11

2015
2016
2016

P.12
P.13

2017
2017

P.14

2019

P.15
P.16

2019
2019

P.17

2019

P.18
P.19

2019
2019

Varia

Beschrijving
UN Documents, Our Common Future, Gathering a Body of Global Agreements,
1983
US Energy Information – Energy-related carbon dioxide emissions per capita
(metric tons of carbon dioxide per capita) (updated in 2011)
US Energy Information - Energy-related carbon dioxide total emissions
(million metric tons) (updated in 2012)
Duitsland, The National Sustainable Development Strategy – 2012 Progress
Report (uittreksel) van 7 juni 2012
Denemarken, The Danish Climate Policy Plan - Towards a low carbon society
(uittreksel) - augustus 2013
Verenigd Koninkrijk, Analysis of EU 2030 GHG Targets, 18 oktober 2013
Statuten Klimaatzaak vzw
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
Klimaatenquête 2013 (conclusies), mei 2014
UK Committee on Climate Change, Carbon Budgets and targets
PBL, Opties voor energie- en klimaatbeleid, 2016
FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION,
BUILDING AND NUCLEAR SAFETY (BMUB), Climate Action Plan 2050 –
Principles and goals of the German Government’s climate policy, Berlijn,
november 2016
The Swedish climate policy framework, juni 2017
VVD, CDA, D66 & CHRISTEN-UNIE, Vertrouwen in de toekomst –
Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017
FINNISH GOVERNMENT, Inclusive and competent Finland – A socially,
economically and ecologically sustainable society – Programme of Prime
Minister Antti Rinne’s Government 2019, 6 June 2019
Opdeling van de mede-verzoeksters volgens leeftijd
X., De hete patat in het klimaatdebat. Aanbevelingsnota Stroomgroep
Financiering, Brussel, SERV, 16 oktober 2019
X., De hete patat doorgesneden. Achtergrondrapport – Financiering van de
energie- en klimaattransitie, Brussel, SERV, 16 oktober 2019
Nationaal inventarisrapport van Duitsland 2019 (periode 1990-2017)
Nationaal inventarisrapport van het Verenigd Koninkrijk 2019 (periode 19902017)
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P.20
P.21
P.22

2019
2019
2019

P.23

2019

P.24

2019

P.25

2019

P.26

2019

Nationaal inventarisrapport van Zweden 2019 (periode 1990-2017)
Nationaal inventarisrapport van Denemarken 2019 (periode 1990-2017)
COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE, Net Zero. The UK’s contribution to
stopping global warming, Londen, mei 2019
‘UK government commits to net zero CO2 emissions by 2050’, Tyndall Center,
23 juni 2019
Non paper on Climate for the future of Europe, by France, Belgium, Denmark,
Luxemburg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, May 2019
X., “German parliament approves climate protection plan”, Reuters 9
december 2019
CCPI (Climate Change Performance Index) – Resultaten 2019
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DEEL 10.

Technische bijlage

Een nationaal beleid als aanvulling op het EU-beleid
Algemeen

1.

In de conclusies van verzoeksters is al aangegeven dat landen als Denemarken, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden niet louter het Europese klimaatbeleid toepassen, maar ook
een eigen, strenger klimaatbeleid hebben.
Deze concrete voorbeelden tonen aan dat de Europese wet- en regelgeving de Lidstaten niet
belet om een nationaal klimaatbeleid te voeren dat veel verder strekt dan dat van de EU. De
Lidstaten hebben op basis van het VWEU zelfs het recht om een strenger milieu- en
klimaatbeleid te voeren. Dit recht is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie ("VWEU"). Artikel 193 VWEU, dat is ingeschreven in Titel XX Leefmilieu, bepaalt
dat beschermende maatregelen die zijn vastgesteld op basis van artikel 192 VWEU (voorheen
artikel 175 van het EG-Verdrag), de Lidstaten niet beletten om strengere nationale
maatregelen te nemen en te handhaven.
Het klimaatbeleid van de EU legt de Lidstaten dus op wat ze minimaal moeten doen. De
Lidstaten zijn vervolgens vrij om zelf te bepalen hoe ver zij in hun nationale klimaatbeleid
willen gaan. De vrijheid van een Lidstaat om meer te doen inzake klimaatbeleid, is onbeperkt
en niet aan enig plafond gebonden. Het EU-recht en het Europese klimaatbeleid beletten dus
geen vonnis jegens een Lidstaat om meer te doen.

2.

De verweersters stellen dat het Europese systeem voor emissiehandel (in dit geval het ETSsysteem) een belemmering zou vormen voor de uitvoering van een eventuele injunctie tot
emissiereducties.
Dit klopt niet.
Het is waar dat het percentage van de EU-vermindering dat momenteel in de ETS-sectoren van
toepassing is, niet op landelijk niveau mag worden aangepast, maar dat is ook niet nodig. De
vraag is of dit percentage in de ETS-sectoren de verweersters belet om meer te doen in de
Belgische ETS-sectoren. Dat is niet het geval.
Het ETS-systeem staat een ambitieus nationaal klimaatbeleid niet in de weg.

3.

Dat het Europese ETS-systeem en de daarin vastgelegde reductiepercentages geen
belemmering vormen voor de uitrol van een ambitieus nationaal klimaatbeleid, blijkt natuurlijk
al uit het loutere feit dat bijvoorbeeld de Denen, de Duitsers, de Zweden en de Britten door dit
percentage niet worden gehinderd om veel meer te doen dan wat de EU als minimumeis
oplegt. De Lidstaten hebben namelijk verschillende mogelijkheden om hun eigen invloed uit te
oefenen op de emissies die in hun nationale ETS-sectoren tot stand komen. De verzoeksters
zullen een aantal van die opties toelichten.

4.

De Lidstaten hebben bijvoorbeeld de vrijheid om, net zoals Denemarken bijvoorbeeld, het
aandeel van hernieuwbare elektriciteit naar eigen goeddunken te verhogen. Dit heeft ook
invloed op de ETS-sector. Hoe groter het aandeel duurzame energie dat op het nationale
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elektriciteitsnet wordt gezet, hoe minder elektriciteit in ieder geval door gas- en
steenkoolcentrales moet worden opgewekt. De uitstoot van deze ETS-installaties wordt dan
automatisch verminderd. Op die manier kan een Lidstaat invloed uitoefenen op de emissies in
de ETS-sector.
5.

Een ander voorbeeld heeft te maken met het publieke geheim dat er sinds de invoering van
het ETS-systeem in 2005 een overschot aan ongebruikte emissierechten in omloop is geweest,
waardoor de emissieprijzen structureel te laag waren om innovatie mogelijk te maken en de
energiesector te verduurzamen. In de periode 2012-2018 lag de prijs van een EU ETS-recht dus
(ruim) onder de 10 euro1169.

6.

Vanwege deze structureel te lage prijzen hebben de Lidstaten zelf instrumenten ontwikkeld
om de prijs van emissies te verhogen en zo de werking van het ETS-systeem binnen hun eigen
landsgrenzen te verbeteren. Eén van die instrumenten is de invoering van een nationale
koolstoftaks bovenop de prijs van een ETS-emissierecht.

7.

Met de invoering van een koolstoftaks kan een Lidstaat zelf de minimumprijs van een
nationaal ETS-emissierecht kiezen. Zo kan op nationaal niveau worden bepaald wat de
(hogere) prijs is die de nationale ETS-sectoren voor hun emissies moeten betalen. Op die
manier wordt de verstoorde werking van het ETS-systeem op nationaal niveau in verschillende
landen gecorrigeerd. Onder andere het Verenigd Koninkrijk past dit systeem toe.

8.

De “carbon price floor tax” die in 2013 in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd, is met name
van toepassing op steenkool- en gasgestookte centrales. Zoals de naam al doet vermoeden,
legt de Britse regering een bodemprijstaks op voor elke ton CO2 die in het Verenigd Koninkrijk
wordt uitgestoten1170. In 2013 bedroeg die taks 16 euro per ton CO2, wat ruim boven de prijs
van een EU ETS-emissierecht lag, dat in 2013 gemiddeld 5 euro bedroeg. De Britse steenkoolen gasgestookte centrales moesten dus drie keer de waarde van een ETS betalen voor de
uitstoot van hun CO2.

9.

De bodemprijs in 2019 bedroeg 18 GBP, dit is ongeveer 21 euro per ton CO2. Het bedrag van
een ETS-toekenning wordt dan in mindering gebracht op die taks van 21 euro. Als een ETStoekenning 10 euro kost, wordt de taks aangepast van 21 euro naar 11 euro. Als een
emissierecht 25 euro kost, hoeft geen extra taks te worden betaald. Los van de ETS-prijs
betalen de Britse ETS-bedrijven dus minstens de bodemprijs van 21 euro voor de uitstoot van
een ton CO2.

10.

Hoewel deze nationale koolstoftaks te laag is om de doelstelling van Parijs te halen, is het
belangrijk dat het ETS-systeem en de EU-regelgeving de ontwikkeling van nationaal beleid dat
van invloed is op de emissies van de binnenlandse ETS-sector, niet in de weg staan. Het ETS
vormt dus geen belemmering voor een ambitieus nationaal klimaatbeleid en dit nationale
klimaatbeleid kan en moet veel strenger zijn dan het EU-klimaatbeleid.

11.

En het Verenigd Koninkrijk is zeker niet het enige land dat om deze redenen een koolstoftaks
toepast, zoals blijkt uit de Carbon Pricing Dashboard WorldBank1171. Naast het Verenigd
Koninkrijk hebben ook Zweden, Ierland, Frankrijk, Finland en Denemarken een nationale
1169

Zie met name https://www.cbs.nl/en-gb/society/nature-and-environment/green-growth/green-policyinstruments/indicatoren/co2-emissions-trading-system;
https://fr.statista.com/statistiques/680435/prixtonne-dioxyde-de-carbone-co2-systeme-communautaire-echange-quotas-emission-union-europeenne/;
https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances.
1170 Zie https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05927.
1171 Zie https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/.
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koolstoftaks ingevoerd of zijn zij van plan dergelijke taks in te voeren bovenop de ETS. Dat
geldt ook voor Noorwegen en IJsland, die geen deel uitmaken van de EU maar wel deelnemen
aan het EU ETS-systeem.
12.

Dat deze landen een koolstoftaks toepassen, blijkt uit voornoemde tabel van de Wereldbank:
deze landen bevinden zich in een groen/blauwe gradiënt, wat betekent “ETS and carbon taks
implemented or scheduled”.

13.

De ETS-ondernemingen en -sectoren mogen dus rechtstreeks of onrechtstreeks op nationaal
niveau worden gereguleerd. Of het nu gaat om het verduurzamen van het elektriciteitsnet of
het opleggen van een koolstoftaks, deze voorbeelden (en nog andere, zoals het sluiten van
overeenkomsten met ETS-ondernemingen en -sectoren) tonen aan dat een Lidstaat over
voldoende instrumenten beschikt om zijn eigen nationale klimaatbeleid binnen de ETSsectoren te bepalen.

14.

Het ETS-systeem vormt dus geen belemmering voor de tenuitvoerlegging van een vonnis
waarbij de rechtbank een Lidstaat beveelt elke maatregel te nemen om de uitstoot in te
dijken. Het bevel tot reductie kan zowel in de niet-ETS- als in de ETS-sector worden
afgedwongen.

15.

Het feit dat er in België minder reducties in de ETS-sector tot stand zullen komen, betekent
niet dat deze extra emissierechten door sectoren van het ETS-systeem in het buitenland zullen
worden gebruikt. Vooreerst kunnen de verweersters de extra emissierechten onafhankelijk
kopen en tenietdoen, zodat er geen extra rechten in het buitenland ontstaan. Op die manier
kan men ervoor zorgen dat er geen koolstoflekkage of zogenaamd «waterbedeffect»
optreedt1172.

16.

Maar zelfs als deze aankoopactie niet ondernomen zou zijn, kan er niet van worden uitgegaan
dat zich significante koolstoflekkages zullen voordoen.

17.

Het vijfde IPCC-rapport (om precies te zijn: het Werkgroep III-rapport van 2014, hoofdstuk 5,
blz. 386) behandelt het fenomeen van de koolstoflekkages, dat op hetzelfde neerkomt als het
«waterbedeffect»1173.

18.

Volgens het IPCC kunnen koolstoflekkages op verschillende niveaus plaatsvinden, bijvoorbeeld
tussen landen, maar ook tussen provincies, regio's of op wereldwijde schaal, en kunnen zij
verschillende oorzaken hebben. Het IPCC geeft daarvan enkele voorbeelden:

19.

Als een land een streng klimaatbeleid voert, gebruikt het minder fossiele energie, waardoor de
vraag naar fossiele energie afneemt en de prijzen dus dalen. Die prijsdaling van de fossiele
energie zou ten goede kunnen komen van andere landen, die dan meer fossiele energie
zouden kunnen gebruiken.

20.

Een ander voorbeeld: als een land een streng klimaatbeleid toepast, kan dit een bedrijf ertoe
aanzetten het land te verlaten en te verhuizen naar een ander land met een minder streng

1172

De waterbedtheorie (waterbed theory in het Engels) berust op de vaststelling dan enkele systemen een
minimale complexiteit hebben, en dat proberen die complexiteit op een bepaalde plek te verminderen, de
complexiteit op een andere plek alleen maar zal doen stijgen. Dat gedrag is vergelijkbaar met dat van een
waterbed: wanneer men op een bepaald punt van een waterbed drukt, verspreidt het water zich over de rest
van de matras, omdat water niet-samendrukbaar is.
1173 Zie https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter5.pdf.
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klimaatbeleid. Op die manier verplaatsen broeikasgassen zich van het ene naar het andere
land.
21.

Nog een ander voorbeeld: als op regionaal niveau een emissieplafond is overeengekomen,
bijvoorbeeld in het kader van het EU ETS, kan een strenger klimaatbeleid in het ene land leiden
tot het creëren van extra emissieruimte in een ander land. Dit wordt ook wel het
«waterbedeffect» genoemd.

22.

Tot zover de theorie van de koolstoflekkage zoals die door het IPCC aan de hand van
voorbeelden werd uiteengezet.

23.

Het IPCC verwijst vervolgens naar een studie uit 2012 waarin de resultaten van 12
verschillende computermodellen voor de berekening van koolstoflekkages worden vergeleken.
Daaruit blijkt dat het bereik van de koolstoflekkages in deze modellen tussen 5% en 19% ligt,
met een gemiddelde van 12%. Van de 100 eenheden broeikasgasemissies die in één land zijn
gedaald, lekt gemiddeld 12% naar andere landen. Dit komt neer op een effectieve efficiëntie
van 88% voor elke extra reductie-inspanning vanwege de verweersters.

24.

Een return on investment van 88% is waarschijnlijk groter dan nagenoeg alle andere
overheidsuitgaven.

25.

Het IPCC wijst erop dat het gemiddelde percentage aan koolstofverlies van 12% in bepaalde
omstandigheden tot een derde hoger kan zijn en dus kan oplopen tot 18%, wat nog steeds een
efficiëntie van 82% impliceert.

26.

Op basis van deze conclusies wordt in het IPCC-rapport gesteld dat er niet van mag worden
uitgegaan dat een eenzijdig nationaal klimaatbeleid ondoeltreffend zou zijn vanwege
koolstoflekkages. Bijgevolg is het mogelijk om een doelgericht nationaal klimaatbeleid te
voeren.

27.

De praktijk in Europa laat immers zien dat het tot nu toe gevoerde klimaatbeleid niet heeft
geleid tot koolstoflekken naar landen en regio's buiten de EU. Dit blijkt uit bovengenoemde
EU-effectbeoordeling van 2014. Uit de effectbeoordeling (blz. 2) blijkt dat er tot dusver geen
bewijs is dat het klimaatbeleid van de EU tot koolstoflekkages heeft geleid1174.

28.

Voor zover de verweersters hebben kunnen vaststellen, heeft de aanscherping van het
klimaatbeleid in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en Zweden er niet toe geleid
dat bedrijven deze landen hebben verlaten. De betrokken landen zijn blijkbaar in staat om,
ondanks een streng klimaatbeleid, de in hun land gevestigde multinationale ondernemingen
voldoende te compenseren met andere fiscale en financiële prikkels. Daarnaast hebben de
exploitanten van steenkool- en gasgestookte centrales bijvoorbeeld hun kapitaalgoederen in
hun thuisland verankerd, zodat een verhuizing naar een ander land in ieder geval kan worden
uitgesloten.

29.

Het waterbedeffect of de koolstoflekkage heeft dus geen significante invloed op de
doeltreffendheid van een aanvullend nationaal klimaatbeleid en vormt ook geen belemmering
voor de economie.

30.

Zelfs in de veronderstelling dat de extra inspanningen om de emissies in België te
verminderen, gedeeltelijk door andere landen zouden worden gecompenseerd, maakt dit de
1174

Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN
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verweersters volgens de verzoeksters nog altijd niet minder verantwoordelijkheid om op het
Belgisch grondgebied het nodige te doen om bij te dragen aan het voorkomen van gevaarlijke
klimaatveranderingen. Dat stemt ook overeen met de individuele verantwoordelijkheid die de
Staten hebben aanvaard in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, op basis waarvan men niet mag wachten tot maatregelen worden
genomen om ervoor te zorgen dat ook andere landen hun bijdrage leveren.
31.

Met of zonder waterbedeffect kan en moet België verplicht worden om zijn eigen
verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Als
andere Staten hun verantwoordelijkheden niet nakomen, moeten zij onafhankelijk van elkaar
aansprakelijk worden gesteld. De andere Lidstaten maken echter geen deel uit van deze
procedure en kunnen dus niet onafhankelijk van elkaar aansprakelijk worden gesteld.

32.

De verweersters zijn enkel verantwoordelijk voor de Belgische emissies en kunnen dus niet
aansprakelijk worden gesteld voor het niveau van de BKG-emissies van andere EU-Lidstaten.
De keerzijde van deze bevinding is dan ook dat de verweersters geen enkel verweer kunnen
ontlenen aan het emissieniveau van een andere EU-lidstaat.

33.

Kortom: er kan een strenger nationaal klimaatbeleid worden gevoerd als aanvulling op het EUbeleid en verschillende landen doen dat ook. Het ETS-systeem staat dit niet in de weg, zoals is
gebleken. Koolstoflekkages of het waterbedeffect kunnen eveneens effectief worden
voorkomen door de extra CO2-emissierechten die door het Belgische klimaatbeleid in de ETSsector vrijkomen, aan te kopen en te vernietigen. Andere landen hebben bewezen dat dit
mogelijk is en dat de nationale economie er normaal gezien niet onder lijdt.

34.

Tot slot wordt eraan herinnerd dat de verzoeksters in hun vorderingen niet specificeren wat de
verweersters moeten doen ten aanzien van de ETS-sectoren in België. De verweersters zijn en
blijven volledig vrij om, naar eigen goeddunken, het te volgen beleid jegens de ETS- en nietETS-sectoren te bepalen, indien zij niet voldoen aan de vooropgestelde nationale
emissiereductiedoelstellingen.
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