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Klimaatopwarming
mondiaal probleem vergt
ook lokale oplossingen

‘Het Belgische
klimaatbeleid is
een drama’
Met zijn milieu- en energiebeleid is Europa het groene
geweten van de wereld geworden. Maar in België blijven
doortastende maatregelen uit. Waarom is het zo moeilijk
om ondubbelzinnige wetenschappelijke inzichten te
vertalen in een efficiënt klimaatbeleid? DOOR DIRK DRAULANS
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aangepakt: ‘We hadden beter eerst geïnLokale oorzaken
‘We hebben weinig keus, we moeten vesteerd in technologieën om de emissies
het op grote schaal blijven proberen’, van broeikasgassen te reduceren, en pas
meent Peter Wittoeck, hoofd van de daarna concrete reductiedoelstellingen
dienst Klimaatverandering van de federale afgesproken. Nu formuleren we al twinadministratie Leefmilieu. ‘De klimaatver- tig jaar allerlei doelstellingen, zonder
andering is een kwestie van lokale oor- zicht op hun draagwijdte of haalbaarheid.
zaken met mondiale gevolgen, zodat je We moeten er ook mee ophouden één
het mondiale niveau moet combineren wereldwijd toepasbare wettekst te willen
met een nationale en lokale aanpak. Het opstellen. Daardoor is de klimaattop
mondiale klimaatakkoord dat in 1997 in van Kopenhagen in 2009 mislukt. Sindshet Japanse Kyoto werd afgesloten, was dien is het bergaf gegaan en preekt
een katalysator voor beleidsinitiatieven, Europa alleen in de woestijn.’
Deketelaere vindt dat we meer regiomaar het loopt in zijn huidige vorm af in
2020. De internationale discussies over nale akkoorden naar Europees model
het vervolg lopen moeizaam. Er worden hadden moeten nastreven. Want de wil
om iets te doen, is wel denogal wat procedureslagen gegelijk aanwezig. ‘Kijk naar
voerd, waardoor er slechts
heel traag vooruitgang wordt ‘We moeten lasten China, dat zich verzet tegen
bindende internationale
geboekt.’
verschuiven van
klimaatakkoorden maar inDirecteur-generaal van de arbeid naar
tern hard werkt aan een
klimaatactie van de Europese
vervuilende
efﬁciënt klimaatbeleid. HetCommissie Jos Delbeke benazelfde geldt voor de VS,
drukt dat gevestigde belangen activiteiten. Zo
waar op het niveau van
inertie in de hand werken: kun je het gedrag
de afzonderlijke staten heel
‘Een paar landen, zoals Rus- van consumenten
wat inspanningen worden
land en Saudi-Arabië, doen
sturen.’
geleverd. We moeten afaltijd moeilijk. Maar je hebt
stappen van die ene grootook de Verenigde Staten met
schalige oplossing in het
hun olie-industrie waar preverhaal. We zitten met een
sident Barack Obama omheen
moet ﬁetsen, en China dat een enorme wereldwijd probleem dat helaas niet eenenergiebehoefte heeft en vreest dat kli- zijdig op wereldschaal op te lossen is.
maatmaatregels zijn groei zullen afrem- Think global, act local en regional.’
Milieu-expert Bart Martens, lange tijd
men. Je zit op zo’n vergadering met 195
landen en een cocktail van uiteenlopende Vlaams Parlementslid voor de SP.A en
belangen, wat maakt dat het uitermate tegenwoordig adviseur van de sociaalmoeilijk is om drastische beslissingen te democratische fractie in het Europees
nemen. Dat vereist heel wat creativiteit, Parlement, wijst op nog een paar
maar het blijft boeiend om te proberen wolﬁjzers: ‘Het Westen is de grootste
vervuiler en moet dus de grootste iner iets van te maken.’
Delbeke weigert pessimistisch te zijn: spanningen leveren, maar de baten zijn
‘We moeten er ernstig over nadenken vooral voor het Zuiden. Je kunt ook
om verder te praten met kleinere groepen geen enkel land dwingen. Zo zijn er
van landen, zoals de G20 die tachtig pro- altijd vrijbuiters die het bereiken van
cent van de vervuiling in de wereld ver- een akkoord zo goed als onmogelijk maoorzaakt. We moeten misschien ook meer ken. Maar ik zie een lichtpuntje in het
de realiteit van andere landen onder feit dat China en de VS een bilateraal
ogen zien. De opkomende industrielanden akkoord hebben gesloten om bindende
zijn achterdochtig en denken dat kli- afspraken over de klimaatopwarming te
maatmaatregels tegen hun economische maken. Het besef groeit dat er iets moet
en sociale belangen zijn gericht. Op de gebeuren. China heeft zijn smog, de VS
klimaattop in Parijs eind dit jaar moeten worstelen met de gevolgen van orkanen
we daarom met een goede tekst komen en droogteperiodes.’
Martens wijst erop dat Europa wat de
voor verdere maatregelen die alle landen
uitstoot van broeikasgassen betreft vrij
engageren.’
Volgens de Leuvense hoogleraar milieu- snel de Kyotodoelstellingen heeft gehaald.
en energierecht Kurt Deketelaere, gepokt Toch plaatst hij daarbij twee kanttekeen gemazeld in het klimaatbeleid, hebben ningen: ‘Het succes is deels gezichtswe de zaken in de jaren 1990 verkeerd bedrog, want onze fabrieken verhuizen

▲

e kennen de oorzaken van de
klimaatverandering’, stelt Ignace Schops, een van de initiatiefnemers van de vzw Klimaatzaak.
Die wil via juridische weg afdwingen
dat de bevoegde bewindslieden in België
de nodige maatregelen nemen om het tij
te keren. ‘Dat is haalbaar, meer nog, het
is een economische opportuniteit, maar
toch heerst er twijfel. Met de huidige
inspanningen komen we te laat, want er
zijn structurele veranderingen nodig.
Een systeem hervormen vergt politieke
moed.’
Schops somt een aantal struikelblokken voor een efﬁciënt klimaatbeleid
op: het politieke aanvoelen dat
de omschakeling naar een
koolstofarme samenleving
economisch niet rendabel is,
de afspraak dat de normen
pas in 2050 gehaald moeten worden zodat er nog
voldoende tijd lijkt te
zijn en de fossielebrandstoffenindustrie die uit eigenbelang
fors op de rem gaat staan.
SP.A-voorzitter Bruno
Tobback was tussen 2004 en
2007 federaal minister van Leefmilieu. Van hem kwam toen de
opmerkelijke uitspraak: ‘Ik weet
hoe ik de milieuproblemen moet oplossen,
maar ik weet niet hoe ik nadien nog
verkozen raak.’ Milieubeleid in een
democratie stuit altijd op de paradox dat
je nu inspanningen moet leveren om pas
later resultaat te halen, verduidelijkt
Tobback. ‘Je moet aan mensen inspanningen vragen zonder garantie dat de
doelstellingen gehaald worden, want het
lukt alleen als iedereen meedoet. Bovendien zullen de eventuele baten niet noodzakelijk voor hen zijn. Democratie is
altijd deels een draagvlakprobleem. De
echte uitdaging in het klimaat- en milieudebat is: hoe overtuig je de anderen om
mee te doen?’
Vooral de internationale klimaatcenakels
leiden tot veel frustraties. ‘Ik heb redelijk
wat klimaattoppen meegemaakt’, vertelt
Tobback. ‘Ze waren altijd een combinatie
van bevlogen idealisme en pragmatisch
eigenbelang. Europa haalt zijn klimaatdoelstellingen wel, maar dat succes wordt
tenietgedaan door wat in China gebeurt.
Die toppen zijn grotendeels bezigheidstherapie, maar ze bieden wel een forum
om druk te zetten.’
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GLOBALE KLIMAATOPWARMING

‘Milieu-inspanningen
stuiten op de paradox dat
je nu inspanningen moet
leveren om later iets te
bereiken.’

Reuters

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

‘De maatschappelijke
druk om iets aan het
klimaat te doen, is de
laatste tijd kleiner
geworden.’

iStock

Leiderschap
Jos Delbeke vindt dat Europa nog
altijd het goede voorbeeld geeft wat het
klimaatbeleid betreft. Tegen 2030 wil de
Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent verminderen,
overeenkomstig het traject dat we volgens
klimaatwetenschappers moeten volgen
om het niet nog erger te maken dan het
al is. ‘Zelfs moeilijke klanten als Polen
vinden het vanzelfsprekend om zich in
te zetten’, stelt hij. ‘Op economisch vlak
beginnen we de omschakeling als een
opportuniteit te zien, met innovaties om
steeds duurzamer te produceren en consumeren. Als er één domein is waarin
Europa leiderschap kan etaleren, dan is
het dit wel. Onze bedrijven weten wat
ze moeten doen.’
‘Er groeit een brede consensus, ook
op het niveau van internationale en traditioneel niet zo groene organisaties, dat
een belastingverschuiving noodzakelijk
is’, zegt Peter Wittoeck. ‘Het is ook in
ons land een actueel onderwerp. We moeten lasten verschuiven van arbeid naar
vervuilende activiteiten. Zo kun je het
gedrag van consumenten sturen via de
kostprijs van wat ze consumeren, zonder
hun koopkracht aan te tasten. Daarnaast
kan de overheid uiteraard ook normen
opleggen, zoals voor de auto-industrie
gebeurd is. Daardoor zijn onze auto’s
veel energievriendelijker geworden.’
‘Europa is met zijn milieu- en energiebeleid het groene geweten van de
wereld geworden, maar het is onduidelijk
in welke mate alle 28 lidstaten nog
volgen’, nuanceert Kurt Deketelaere.
‘Veel West-Europese lidstaten hebben
de grens bereikt van wat ze aan hun bedrijven kunnen vragen. Als er op het
einde van dit jaar in Parijs geen goed
akkoord komt, zal het Europese klimaatbeleid nog harder onder vuur komen te
liggen, omdat we nog meer aan concurrentiekracht dreigen in te boeten. We

iStock

▲

naar landen als China en als gevolg daarvan ook een deel van ‘onze’ CO2-uitstoot,
en dat meten we niet. Onze industrieën
hebben grote inspanningen geleverd,
onder meer dankzij de emissierechtenhandel die hen tot een vermindering van
hun CO2-uitstoot aanspoorde. Die handel
werd het vlaggenschip van het Europese
klimaatbeleid, maar dat schip is nu aan
het zinken: de prijs van CO2-rechten is
zo laag geworden dat de handel niet
meer sturend werkt.’

Reuters
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HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

‘Vlaanderen is te meegaand
geweest tegenover de andere
Belgische bestuursniveaus.’

hadden twintig jaar geleden moeten
kiezen voor een Europese CO2- en energiebelasting. Frankrijk en Duitsland
wilden dat toen evenwel niet, waarna
het emissierechtenhandelssysteem is ontwikkeld.’

Patstelling
Hoe goed doet België het qua klimaatregels? Op de ranking van de Climate
Change Performance Index scoort ons
land heel middelmatig. Als gevolg van
communautaire tegenstellingen dreigt
zelfs een patstelling tussen het federale
en het gewestelijke beleidsniveau. De
regionalistische reﬂex wordt steeds sterker. Niemand weet – of wil weten –
voor hoeveel broeikasgassen hij verantwoordelijk is, en als er geen akkoord
komt over de doelstellingen, kan er ook
geen akkoord komen over de verdeling
van de middelen. Tweehonderd miljoen

euro aan inkomsten uit emissierechten
zijn daardoor al sinds 2013 geblokkeerd
– geld dat bijvoorbeeld gebruikt zou
kunnen worden voor het Green Climate
Fund van de Verenigde Naties, dat ontwikkelingslanden moet helpen hun
klimaatdoelstellingen te halen.
‘De coördinatie van het Belgisch
klimaatbeleid is een drama’, zegt Bart
Martens onomwonden. ‘Europa heeft er
na Kyoto zes maanden over gedaan om
de lasten over de lidstaten te verdelen.
België deed er vervolgens zes jaar over
om onze lasten tussen de federale overheid
en de gewesten te verdelen. Over de verdeling van de nationale doelstellingen die
België tegen 2020 moet halen, is men al
vier jaar aan het redetwisten. De gewesten
blijven investeren in een duurzame aanpak,
maar ze weten niet op welk doel ze moeten
focussen, omdat er geen consensus komt.
We zouden de bevoegde ministers ergens
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‘We spreken al
twintig jaar
klimaatdoelstellingen af
zonder zicht
op hun haalbaarheid.’

EINDELOZE FILE
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‘De consument veranderen is een
van de grootste uitdagingen voor
de beleidsmakers.’

Slapende reuzen in Vlaanderen
Technologische ontwikkelingen moeten de klimaatstrijd in goede banen leiden.
‘Hoe meer duurzame technologische
ontwikkelingen, hoe minder we hoeven aan
te dringen op de verandering van mensen
hun levenspatroon, want dat is een van de
moeilijke beleidsuitdagingen’, stelt Jos
Delbeke.
Peter Wittoeck ziet de historische
component: ‘Technologie is een van de
factoren geweest die de klimaatopwarming
veroorzaakt hebben. Dus technologische
verandering kan zeker een element van de
oplossing zijn.’
‘Er moet dringend op alle niveaus meer
synergie komen tussen het klimaat- en het
onderzoeksbeleid’, meent Kurt Deketelaere. ‘Alleen op die manier wordt de kloof
tussen wetenschap en concrete actie kleiner.’
Bruno Tobback merkt op dat ‘nieuwe
technologieën hun beloften waar beginnen
te maken en tot goedkope en alternatieve
energiebronnen leiden.’ Hij ziet er ook een
oplossing in voor ontwikkelingslanden die
grote consumenten van energie worden:
‘Zonnecellen raken in Afrika veel sneller
ingeburgerd dan bij ons, niet alleen omdat
er meer zon is, ook omdat ze goedkopere
energie leveren dan klassieke centrales.
Bij ons vermindert de concurrentiekracht
van zonnecellen als de olieprijs daalt, zoals

Kurt Deketelaere werkte tussen 2004
moeten opsluiten, en ze pas vrijlaten nadat
en 2009, dus in de periode dat Tobback
ze een akkoord hebben gesloten.’
‘Mijn ervaring is dat het niet altijd federaal minister was, als expert en kabislechte wil is, maar we zitten met een netschef voor de Vlaamse minister van
Leefmilieu en Energie. Volgens
gedoemd systeem’, stelt
hem was Vlaanderen in het
Bruno Tobback. ‘Het federale
begin van die periode te meeniveau moet internationale ‘We zouden de
gaand tegenover het federale
normen en engagementen bevoegde
niveau, dat werd gesteund
vastleggen, maar thuis moet ministers ergens
er gepraat worden met de moeten opsluiten, door Brussel en Wallonië:
‘Voor de socialistische minisdeelregeringen die hun economie willen stimuleren. Dat en ze pas vrijlaten ters kon de groene ambitie
nooit ver genoeg gaan, terwijl
geeft een heel moeilijke spa- nadat ze een
wij economie en ecologie
gaat. Daarenboven is de laat- akkoord hebben
wilden combineren in een
ste tien jaar de maatschap- gesloten.’
duurzaam beleid dat groei
pelijke druk om iets aan het
mogelijk maakte. De huidige
milieu en het klimaat te doen
verdeeldheid is te wijten aan
kleiner geworden. In de laatte hoog gegrepen doelstellinste verkiezingen heeft het
thema zo goed als geen rol gespeeld. gen en een – volgens mij terechte –
Alles draaide om economie en werkgele- minder coöperatieve opstelling van Vlaanderen. En de versnippering van bevoegdgenheid.’
WWW.KNACK.BE

nu het geval is. Dat is iets waarop een overheid moet kunnen ingrijpen door middel
van een CO2-belasting.’
Bart Martens ziet concrete voorbeelden
in het buitenland die navolging verdienen:
‘Zweden en Denemarken steunen sterk op
warmtenetten voor hun energievoorziening. Alle restwarmte uit centrales
en warm water uit geothermische voorraden wordt afgeleid voor de verwarming
van gebouwen. In Vlaanderen zijn warmtenetten slapende reuzen. Met de restwarmte uit de Antwerpse haven kan de
hele Antwerpse agglomeratie verwarmd
worden. Wij blijven te veel focussen op het
groener maken van de klassieke elektriciteitsproductie. We moeten ook dringend op
grote schaal energievriendelijker renoveren. In Nederland hebben ze de ‘energiesprong’ ontwikkeld, waarmee ze in tien
dagen tijd een gebouw zo aanpassen dat
het evenveel energie verbruikt als produceert. Huizen worden er ingepakt met een
nieuw dak en nieuwe gevels die in een
fabriek gemaakt worden en tegen de oude
muren worden geschroefd. Men schuift
dus als het ware een energievriendelijke
woning over de oude, wat een efficiënte
én betaalbare procedure is, die op grote
schaal kan worden toegepast.’

heden inzake milieu, klimaat, energie en
transport als gevolg van de diverse staatshervormingen hebben die situatie alleen
maar in de hand gewerkt.’
Jos Delbeke wil met een positieve
noot eindigen: ‘Ik merk dat er heel goed
gewerkt wordt op het lokale niveau van
de gemeenten en intercommunales. Dat
zien we ook in Europa, met de Covenant
of Mayors, bijeenkomsten van burgemeesters die maatregelen bespreken om
tot een goed klimaatbeleid te komen.
Steeds meer steden en gemeenten streven
naar een klimaatneutraal beleid zonder
comfortverlies voor hun inwoners. Dat
is een stevige koerswijziging ten opzichte
van het verleden. Te veel bottom-upinitiatief leidt misschien tot versnippering,
maar te veel top-down-beleid vervreemdt
mensen van maatregelen. De combinatie
van beide niveaus moet ons op het goede
pad brengen.’
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