
Doelstellingen  
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Een korte geschiedenis 

• 1960-1970: klimaatopwarming is echt!? 

• 1992: Earth Summit Rio 

• 1995: COP1 Berlijn 

• 1997: COP3 Kyoto 

• 2012: COP18 Doha 

• 2015: COP21 Parijs 
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UNFCCC, het klimaatverdrag 

• United Nations Framework Convention on Climate Change 

• Verdrag dd. 1992, in werking sinds 1994 

• 197 partijen 

 

• Doelstelling: “het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op 

een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt 

voorkomen” 
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Klimaattop Berlijn (COP1) 

• 1995 

• UNFCCC is onvoldoende 

• Grondslag voor Kyotoprotocol wordt gelegd 
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Klimaattop Kyoto (COP3) 

• 1997 

• Doelstelling: “de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met x procent te 

verlagen ten opzichte van 1990” waarbij x: Japan = 6%, EU = 8%, VS = 7%,… economisch 

zwakkere landen krijgen lagere reductiepercentages 

• VS wees het af omdat er enkel verplichtingen opgelegd worden aan industrielanden (bv. 

China, India, Mexico, Brazilië wordt geen bijdrage verlangd.  
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Klimaattop Doha (COP18) 

• 2012 

• Kyotoprotol wordt verlengd tot 2020 

 



Akkoord van Parijs 

• 2015 

• Doelstelling: “de globale temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële 

periode) te houden en om inspanningen te doen om deze stijging te beperken tot 1,5°C. 

Alle Partijen hebben zich ook geëngageerd om de wereldwijde uitstoot zo snel mogelijk te 

beperken en zeer snel te laten dalen om in de 2de helft van de eeuw klimaatneutraal te 

worden” 

• 197 landen ondertekend, waarvan 10 nog niet geratificeerd (status 10/2019) 

 

• EU vaardigt verordening EU2018/1999 inzake “governance van de energie-unie en van de 

klimaatactie uit” om lidstaten tot concrete actie te dwingen 

 



Het geval België 

• Federale staat met 3 gewesten, 3 gemeenschappen  strikt genomen 7 regeringen (maar 

Vlaams gewest en Vlaamse Gemeenschap zijn samengevoegd) 

• Bevoegdheden verdeeld: 

 

 

 

• Intense samenwerking nodig 

 

 2017: ratificatie-instrument België ingediend bij de VN 

 2019: Nationaal Energie- en KlimaatPlan (NEKP) wordt ingediend bij de EC (600+ pag.) 

 

• Gewest: rationeel energieverbruik, bevordering hernieuwbare energiebronnen, … 

• Federaal: (delen van) belastingsbeleid, energiebevoorradingszekerheid, 

kernenergie,… 

https://www.nationaalen

ergieklimaatplan.be/ 

admin/storage/nekp/nek

p-finaal-plan.pdf  
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Nationaal Energie-en Klimaatplan 

• Federale bijdrage aan het NEKP wordt goedgekeurd op 29/11/2019  

• Federale regering herbevestigt engagement om de Overeenkomst van Parijs te 

implementeren, door in te zetten op de transitie naar een klimaatneutrale samenleving 

• Essentie: de klimaat- en energietransitie vereist: 

• gemeenschappelijke ambitie 

• daadkracht van elk van de betrokken beleidsverantwoordelijken  

• denken buiten de gevestigde kaders en over de betrokken legislaturen heen 
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Waals Lucht, Klimaat en Energie Plan (LKEP/PACE) 

• LKEP2016-2022 (PACE2016-2022) loopt nog tot eind 2022 

• Nieuwe LKEP2030 (PACE2030) goedgekeurd op 4/4/2019 

 

 Concrete doelstellingen tegen 2030: 

 

 
• -37% CO2-uitstoot t.o.v. 2005 (niet-ETS) 

• -36% primair energieverbruik  

• 23,5% van verbruik opgewekt via hernieuwbare energie 
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Brussels (Nationaal) Energie-KlimaatPlan (NEKP/PNEC) 

• Brussels NEKP/PNEC wordt goedgekeurd op 24/10/2019 

 

 Concrete doelstellingen tegen 2030: 

 

 
• -40% CO2-uitstoot t.o.v. 2005 (koolstofneutraal tegen 2050) 

• -21% primair energieverbruik t.o.v. 2005 

• 1170GWh opwekken uit hernieuwbare bronnen (waarvan 470GWh op  

grondgebied Brussels gewest) 
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Vlaams Energie-en KlimaatPlan (VEKP) 

• VEKP wordt goedgekeurd op 8/12/2019 

 

 Concrete doelstellingen tegen 2030: 

 

 

 

 

 

• -35% CO2-uitstoot t.o.v. 2005  

• -84.062 TWh (cumulatieve besparing periode 2021-2030) 

• 28.512GWh opwekken uit hernieuwbare bronnen 
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Intern klimaatplan van de Vlaamse Overheid 

• Vlaamse Regering scherpt op 16/7/2021 voor haar interne werking de klimaatambities aan 

in een intern klimaatplan voor de VO 

 

 Concrete doelstellingen tegen 2030: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• -32,5% primair energieverbruik t.o.v. 2015 (voor gebouwen+infrastructuur VO) 

• Gebouwen van VO CO2-neutraal tegen 2045 

• -40% CO2-uitstoot t.g.v. dit energieverbruik t.o.v. 2015 

• -40% CO2-uitstoot t.g.v. verplaatsingen over land t.o.v. 2015 

 Grootste verbruikers binnen de VO zetten recurrent 2,5% van het energiebudget opzij  

om te herinvesteren in ingrepen voor energiebesparing (d.m.v. subsidies AP EE) 
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