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Vraag en Antwoord - 
Klimaatactieweekend  
 

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vinden in Parijs de internationale 
klimaatonderhandelingen plaats. Het is de 21ste keer dat de 195 landen die aangesloten zijn bij de 
VN samenkomen in de zogenaamde "Conferentie van de Partijen" (COP). 

Doel van deze samenkomst is een nieuw internationaal klimaatverdrag vastleggen. Dit 
klimaatakkoord zal de opvolger zijn van de huidige tweede verbintenisperiode onder het Kyoto-
protocol dat afloopt in 2020 en legt het (internationale) klimaatbeleid tot 2030 en zelfs nadien vast.  

 

Vraag 1 - Wat wordt er juist beslist in Parijs?  

 

Het jaar 2015 wordt internationaal als een kantelmoment gezien. Volgens internationale 
wetenschappers moeten we nu in actie schieten als we een ernstige klimaatverstoring met negatieve 
gevolgen voor mens en samenleving willen voorkomen. Al in Kopenhagen (2009) werd beslist dat de 
temperatuurstijging niet boven de twee graden Celcius mag stijgen. Dat is de internationaal 
vastgelegde bovengrens waarboven de gevaarlijke klimaatsverandering onvermijdelijk is. Om dit te 
realiseren moeten de wereldwijde broeikasgasemissies tussen 2010 en 2050 met 40% tot 70% dalen 
en tegen 2100 volledig tot nul, of zelfs onder nul gereduceerd worden (bv. via herbebossing). 

Dat maakt de klimaattop in Parijs méér dan de zoveelste conferentie: het is een cruciaal moment om 
de politiek wakker te schudden. Parijs 2015 kán het begin zijn van een ambitieuze klimaatpolitiek, 
daadkrachtig en solidair, die onze toekomst veilig stelt. 

Maar het akkoord gaat over veel meer dan broeikasgasreductiedoelstellingen. Er worden afspraken 
gemaakt over: 

 Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen - mitigatie 

 Aanpassing aan de impact van klimaatverandering - adaptatie 

 Financiering van het internationaal klimaatbeleid 

 Technologie-overdrachten voor de minst ontwikkelde landen  

 

Belangrijk is ook dat er in Parijs maatregelen worden getroffen om de periode tot 2020 (wanneer het 
nieuwe akkoord moet ingaan) te overbruggen. Een ambitieus klimaatakkoord is immers weinig waard 
als we de komende vijf jaar onze ambitie laten slabakken. 

 

Vraag 2 - Wat gaan jullie precies doen in Parijs?  

 

Groen ijvert via verschillende wegen voor een ambitieus, concreet klimaatakkoord.  

Zo roepen we samen met Climate Express massaal op om deel te nemen aan de grote klimaatmars 
van 29 november, net voor de start van de klimaattop. Een grote, indrukwekkende mars is een hart 
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onder de riem van de onderhandelaars die pleiten voor een sterk klimaatakkoord en het kan de 
anderen mee onder druk zetten. Voorzitster Meyrem Almaci, bijna alle parlementsleden van Groen 
en talloze leden maken op 29 november dus deel uit van wat misschien wel de grootste Europese 
klimaatmars ooit wordt. 

Daarnaast woont Groen-parlementslid Hermes Sanctorum als deel van de officiële delegatie  van het 
Vlaamse parlement de hele klimaattop bij, die twee weken duurt. Hij volgt de onderhandelingen op 
de voet, overlegt met activisten, wetenschappers en politici en brengt verslag uit. De andere 
parlementsleden volgen op hun niveau telkens de voorbereidingen, afspraken en ambities op. 

Wie wil, kan aan het einde van de top opnieuw actie voeren in Parijs, tijdens de Climate Games, die 
net als de klimaatmars georganiseerd worden door de brede klimaatbeweging, waarvan ook Groen 
natuurlijk deel uitmaakt.  

 

Vraag 3 - Is er nog tijd om de klimaatverandering tegen te houden? 

 

Vandaag is volgens klimaatwetenschappers al een stijging gebeurd van 0,89 graden Celsius. En op dit 

moment kijken we aan tegen scenario’s die flink boven de 2-graden-limiet liggen. Dat lijkt allemaal 

misschien weinig, maar tussen nu en de laatste IJstijd was bijvoorbeeld maar vijf graden verschil. Kleine 

gemiddelde temperatuurverschillen op aarde kunnen dus een enorme impact hebben op het leven. 

Experts waarschuwen intussen dat ook een verandering van 2°C destabiliserend kan uitpakken voor 

mens en natuur. De volledige impact daarvan valt niet exact op voorhand te voorspellen, maar elke 

extra opwarming zorgt voor exponentieel meer risico’s en een almaar kleinere kans om ons collectief 

te wapenen tegen de gevolgen. 

Is het einde dan nabij? Neen. Er is op verschillende niveaus wereldwijd een hoopvolle kentering in het 
klimaatdenken aan de gang. De grote vervuilers - China, India, de Verenigde Staten, Brazilië en Nieuw-
Zeeland - zullen naar alle waarschijnlijkheid in Parijs wel het akkoord tekenen en ratificeren. Honderd 
dagen voor de top hadden al 62 landen, goed voor 70% van de totale broeikasgasuitstoot, hun 
huiswerk gemaakt en een nationaal plan voorbereid om minder uit te stoten. Ook China, de Verenigde 
Staten en zelfs de paus nemen een duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen neemt de capaciteit van 
hernieuwbare energie wereldwijd toe, trekken steeds meer grote investeringsfondsen zich terug uit 
de fossiele industrie en gaan bedrijven en burgers aan de slag met oplossingen die de gekende 
recepten overstijgen. Al die hoopvolle klimaatinitiatieven samen zorgen voor een begin van een 
kentering en maken duidelijk dat geen actie ondernemen voor weinig mensen nog een optie is. 
Klimaatinvesteringen betalen zich bovendien terug door lagere brandstofkosten, bijkomende jobs en 
een gezonder leefmilieu. Bovendien hebben deze investeringen nauwelijks een effect op de 
economische groei.  

 

Vraag 4 - De EU doet toch al zeer veel? Is het niet aan de andere landen om juist meer te doen?  

 

De Europese Unie is nog steeds koploper. Dat is waar. Maar de afstand met andere belangrijke 
economieën – zoals China en de Verenigde Staten wordt steeds kleiner.  

Europa speelt een belangrijke rol om ontwikkelingslanden en rijke landen bijeen te brengen. 
Enerzijds om te laten zien dat Europa ambitieus is in klimaatbeleid door fors in te zetten op 
energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot en stimuleren van duurzame energie. Anderzijds 
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zou Europa het voortouw moeten nemen om de financiering van de noodzakelijke aanpassingen als 
gevolg van klimaatverandering rond te krijgen. Europa laat het echter op al die punten afweten.  

 De emissiereductiedoelstelling - om tegen 2030 40 % minder broeikasgassen uit te stoten ten 
opzichte van 1990 - ligt ver onder het reductiescenario dat klimaatwetenschappers naar 
voorschuiven om onder de gevaarlijke tweegradengrens te blijven. Bovendien zijn er geen 
tussentijdse doelstellingen vastgelegd, waardoor het moeilijk is om het beleid tussentijds te 
evalueren en bij te stellen. De Verenigde staten heeft wel zo’n tussentijdse doelstelling: zij 
willen tegen 2025 minstens 28% emissiereducties gerealiseerd hebben.   

 De doelstelling om tegen 2030 27% van de energiebehoefte op te wekken uit hernieuwbare 

energie is niet ambitieus: de Europese Commissie berekende dat zelfs bij onveranderd beleid 

24,4% van alle energieproductie zal komen uit hernieuwbare bronnen. Landen als Duitsland 

gaan veel verder: zij realiseren nu al 27,3% van de stroomopwekking uit hernieuwbare 

bronnen. 

 Elk engagement voor klimaatfinanciering – de internationale budgetpost die de minst 
ontwikkelde landen moet ondersteunen in hun strijd tegen klimaatverandering - na 2020 
ontbreekt. Voor het verloop van de onderhandelingen is het cruciaal dat 
ontwikkelingslanden meer garanties krijgen voor de financiële steun die al in 2009 werd 
beloofd. Europese regeringsleiders blijven dit onderwerp echter continue voor zich uit 
schuiven.  

Europa speelt een belangrijke rol om ontwikkelingslanden en rijke landen bijeen te brengen. 
Enerzijds om te laten zien dat Europa ambitieus is in klimaatbeleid door fors in te zetten op 
energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot en stimuleren van duurzame energie. Anderzijds 
zou Europa het voortouw moeten nemen om de financiering van de noodzakelijke aanpassingen als 
gevolg van klimaatverandering rond te krijgen. Europa laat het echter op al die punten afweten. 

 

Vraag 5 - Ik snap niet dat Groen tegen kernenergie is. Het is de perfecte alternatieve energiebron 
om de opwarming van de aarde tegen te gaan.  

 

Kernenergie stoot misschien wel minder broeikasgassen uit dan steenkool, olie of gas, maar het heeft 

een reeks andere ernstige problemen. Zo is er nog steeds geen oplossing voor het 

kernafvalprobleem. Kernafval moet miljoenen jaren veilig worden opgeborgen om niet met de 

biosfeer in aanraking te komen, maar men weet nog altijd niet hoe men dit moet aanpakken. Ook de 

ontmanteling van oude kerncentrales is een heikele kwestie, aangezien verschillende onderdelen 

radioactief zijn geworden gedurende de gebruiksperiode. De kosten hiervoor zijn nog onduidelijk, 

maar worden geschat op 1 tot 2 miljard dollar (ongeveer 0.75 tot 1.5 miljard euro) per reactor. Er is 

ook het risico op een kernramp, waarbij de gevolgen dramatisch kunnen zijn. Gelukkig dus dat er 

andere oplossingen voor handen zijn die de opwarming van de aarde kunnen tegengaan, zonder 

andere problemen te veroorzaken. Energie-efficiëntie kan al voor een pak minder broeikasgassen 

zorgen. Hernieuwbare energie, zoals windenergie, stoot nog minder CO2 uit dan kernenergie indien 

we rekening houden met de volledige levenscyclus. Een duurzaam, veilig en zeker energiesysteem 

uitbouwen op basis van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is niet alleen haalbaar, het is 

ook betaalbaar. Dat hebben verschillende studies aangetoond en verschillende landen en regio’s 

bewijzen het al in de praktijk. Sowieso moeten we  nu investeren in de vervanging van de verouderde 

kerncentrales en dat kost nu eenmaal geld, of we nu kiezen voor een duurzaam energiesysteem of 

krampachtig vasthouden aan het oude model. Hoe langer we bovendien wachten met de 
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omschakeling,  hoe duurder het wordt. De kosten van deze vervangingsinvesteringen moeten ook 

rechtvaardig verdeeld worden en niet gewoon worden doorgeschoven naar de factuur van de 

gezinnen, zoals tot nog toe gebeurt.  

Flexibilisering van vraag en aanbod zijn cruciaal in een duurzaam energiesysteem en dat is niet 

compatibel met het logge “must-run”-karakter van kernenergie. Er zijn dus redenen genoeg waarom 

Groen kiest voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem zonder kernenergie.  

Vraag 6 - Hoe kunnen we garanderen dat wereldleiders zich houden aan de afspraken?  

 

Groen verwacht een ambitieus en wettelijk bindend internationaal klimaatakkoord, met afspraken 
voor alle partijen over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de uitbouw van 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, de afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen en niet-
hernieuwbare energie, adaptatiemaatregelen en gemeenschappelijke boekhoudkundige afspraken 
voor broeikasgasemissies om op die manier de overgang naar een klimaatneutrale economie te 
faciliteren en ondersteunen.  

Een internationaal bindend akkoord in Parijs, ook al is het onvolmaakt,  is daarom een belangrijke stap 
om naar de toekomst toe steeds verdergaande wereldwijde klimaatambities te realiseren. Daartoe 
moeten als onderdeel van het akkoord verdere onderhandelingen voorzien worden over het opdrijven 
van de ambitie van de verbintenissen. Ook bijkomende vrijwillige engagementen of unilaterale 
maatregelen van lidstaten, regio’s of steden en gemeenten moeten maximaal toegejuicht en 
ondersteund worden.  

 

Vraag 7 - De rol van België maakt toch niets uit? Het zijn toch de grote landen die beslissen?  

 

België alleen zou waarschijnlijk weinig impact hebben op de onderhandelingen. Maar ondanks de 
slechte resultaten die België in eigen land neerzet op vlak van klimaatbeleid speelt ons land op 
internationaal niveau een positieve rol. Binnen de klimaatonderhandelingen wordt België algemeen 
aanzien als een progressief land. Het is belangrijk dat België deze lijn aanhoudt. Op die manier is er 
blijvende druk op EU-lidstaten die de doelstellingen het liefst naar onder willen bijstellen.  

Maar met beloftes alleen zullen we er niet in slagen om de gevaarlijke klimaatverandering tegen te 

houden. De engagementen moeten ook uitgevoerd worden. En daar knelt het schoentje: terwijl België 

op internationaal niveau een voortrekker is, slagen de verschillende regeringen van dit land er maar 

nipt in om de doelstellingen te realiseren. En dan nog dankzij administratieve achterpoortjes en de 

aankoop van uitstootrechten in het buitenland. Europa wacht intussen al zes jaar op ons klimaatbeleid. 

Door gekibbel tussen de verschillende bevoegdheidsniveau‘s weten we eigenlijk nog altijd niet hoe we 

de klimaatdoelstellingen van 2020 moeten halen en welke financiële bijdrage elk niveau moet doen 

om de internationale afspraken na te komen. Terwijl we  al jaren bezig hadden moeten zijn met de 

doelstellingen van 2030 en nadien.  

 

Vraag 8 - Moeten we België dan vol gaan zetten met windmolens?  

 

We moeten België helemaal niet vol zetten met windmolens. Maar er is wel nog heel veel ruimte om 

nieuwe windmolens te plaatsen, zowel op land als op zee. Windmolens zijn op dit moment de meest 
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milieuvriendelijke en goedkoopste vorm van energieopwekking. Mits een doordacht beleid kunnen 

ze perfect ingepast worden in onze ruimtelijke planning. In havens, langs snelwegen en op 

industrieterreinen zijn er bijvoorbeeld nog heel wat mogelijkheden. Eind 2014 stond er ca. 1211 MW 

aan windturbines. Dit zou volgens een studie van 3E kunnen aangroeien tot ongeveer 3545 MW in 

2020 en tot 7500 MW in 2030. Dit zijn bij benadering 2500 windmolens voor het Belgisch 

grondgebied of gemiddeld 4 windmolens per gemeente. 

Maar er zullen in ons toekomstig energiesysteem natuurlijk nog andere energiebronnen nodig zijn. 

Zo zal ook zonne-energie een belangrijke rol spelen. Ook op dit vlak is er in België nog een enorm 

potentieel. Zo kunnen we onze vele Belgische daken optimaal benutten, wat qua efficiënt 

ruimtegebruik kan tellen. Zonne- en windenergie vormen een ideaal koppel, omdat ze elkaar zeer 

goed aanvullen. Maar ze zijn natuurlijk ook variabel. Daarom is het essentieel om ons hele 

energiesysteem flexibel te maken. Dat betekent investeren in aangepaste energienetten die met 

deze variabiliteit kunnen omgaan. Ook energie-opslag zal een belangrijke rol spelen. En door het 

versterken van de interconnectie met onze buurlanden, zullen we vlotter elektriciteit kunnen 

uitwisselen, waardoor grote schommelingen kunnen worden uitgevlakt. Daarnaast zullen ook nog 

andere hernieuwbare energiebronnen, zoals duurzame biomassa, geothermie, getijde- en 

golfkrachtenergie enz. worden ingezet. Efficiënte en flexibele gascentrales zullen ook nog een rol 

spelen in de overgangsfase. We zullen dus zeker niet zonder elektriciteit vallen tijdens een windstille 

nacht. 

Ook aan de vraagzijde kan er nog heel wat gebeuren. De energievraag kan nog sterk dalen door in te 

zetten op energie-efficiëntie in de gebouwensector, industrie, transport en bij kmo’s. Maar de vraag 

kan ook een stuk flexibeler worden gemaakt. Industriële verbruikers hebben vaak een intrinsiek 

flexibel elektriciteitsverbruik: zij kunnen hun verbruik tijdelijk onderbreken of verplaatsen naar een 

later ogenblik. Dat wordt gerealiseerd dankzij de sleuteltechnologie “vraagsturing”. Koelhuizen, 

warmtepompen, WKO installaties (warmte en koude opslag) of bijvoorbeeld supermarkten (dankzij 

hun grote koelruimtes) zijn bij uitstek geschikt om flexibel met hun vraag om te gaan. Zij kunnen hun 

elektriciteitsvraag gedurende korte tijd verminderen of vermeerderen zonder dat dit voor hun 

bedrijfsproces gevolgen heeft. Dit is vooral bij piekmomenten belangrijk omdat het betekent dat er 

minder reserve productiecapaciteit moet worden voorzien die slechts een paar keer per jaar zou 

worden gebruikt.  

Vraag 9 - De vorige klimaattop was een grote flop. Waarom zou dit wel een succes worden?  

 

Een loopje door de geschiedenis van het internationaal klimaatbeleid: de klimaattop in 2009 in 
Kopenhagen moest een vervolg opleveren voor het in 2012 aflopende Kyoto-protocol. Dit bleek een 
onmogelijke opdracht te zijn. Grote vervuilers Verenigde Staten, China, Zuid-Afrika, Brazilië en India 
weigerden om bindende klimaatinspanningen te leveren.  In 2012 werd besloten dat het Kyoto-
Protocol verlengd zal worden. Tussen 2013 en 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met 
minstens 18% dalen  ten opzichte van 1990. Maar deze beslissing kon geen succes genoemd worden 
omdat grote vervuilers zoals China, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Rusland en Nieuw-Zeeland 
niet mee deden.  

Het klimaatakkoord is geen blok aan ons been, maar een opportuniteit om de overgang naar een 
duurzame samenleving in te zetten. Niet investeren in het klimaat kost de samenleving op termijn 
veel meer. Maatregelen nemen voor het klimaat heeft een positief effect op het dagelijkse leven van 
mensen: meer jobs, gezondere en meer energieonafhankelijke burgers en leefbaardere steden en 
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gemeenten. De strijd tegen klimaatverandering is niet alleen het ergste vermijden, het is een grote 
verbetering ten opzichte van wat we vandaag kennen. Het belang van wereldwijde actie is ook 
doorgesijpeld bij de wereldleiders: de reductieplannen die China en de Verenigde Staten neerlegden, 
hoe onvolkomen ook, tonen dat aan. En dat is hoopvol.  

Vraag 10 - In plaats van energie te steken in het voorkomen van klimaatsverandering, zouden 
we ons niet beter voorbereiden op de gevolgen van de klimaatsverandering?  

 

Om het klimaatprobleem te bestrijden, moeten we in eerste instantie zorgen dat we de oorzaak 
aanpakken: dat betekent dat we de broeikasgasemissies ernstig moeten terugdringen.  

Het terugdringen van de broeikasgasemissies wordt vaak gezien als de tegenhanger van 
klimaatadaptatie. Maar in werkelijkheid moeten beide middelen naast elkaar worden ingezet, zodat 
ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

Adaptatie is de aanpassing van de samenleving aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat is 
ook in Vlaanderen nu al nodig, omdat we te maken krijgen met meer extreme regenval en een 
grotere kans op hittegolven. Ook de natuur kan ingezet worden om de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen: bijvoorbeeld door opnieuw plaats te maken voor water in 
natuurlijke overstromingsgebieden of door duinherstel aan onze kust.  

 

 

 

 


