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Aanvrager

Minister Fremault

Aanvraag ontvangen op

19 september 2016

Aanvraag behandeld door

Commissie Leefmilieu

Aanvraag behandeld op

schriftelijke procedure

Advies uitgebracht door de raad van bestuur op

3 oktober 2016 (onder voorbehoud van
goedkeuring door de Plenaire zitting van
20 oktober 2016)

Advies te bekrachtigen door de Plenaire zitting van

20 oktober 2016

A-2016-074-ESR

Vooraf
De belangrijkste internationale juridische instrumenten waarover men beschikt om een antwoord te
bieden op de klimaatverandering zijn het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (UNFCCC) en zijn Protocol van Kyoto.
De verbintenissen bepaald in het kader van dit protocol dekken de periode van 1 januari 2008 tot
31 december 2020. Om de continuïteit van het internationaal stelsel voor de strijd tegen de
klimaatontregeling te verzekeren, hebben de verdragsluitende partijen van het UNFCCC op
12 december 2015 het “Akkoord van Parijs” aangenomen. Dit akkoord moet vanaf 2020 worden
toegepast, en moet het aldus mogelijk maken om de continuïteit van de internationale strijd tegen
de klimaatverandering te verzekeren op basis van de inspanningen die reeds zijn ondernomen in het
kader van het Protocol van Kyoto.
De Europese Unie zal dit “Akkoord van Parijs” slechts kunnen bekrachtigen nadat het document door
al haar Lidstaten is bekrachtigd. In het geval van België is een bekrachtiging van het akkoord slechts
mogelijk nadat de drie gewesten en de federale overheid het hebben goedgekeurd.
De bekrachtiging door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een instemmingsordonnantie is
bijgevolg noodzakelijk om de bekrachtiging door België mogelijk te maken.

Advies
Algemene beschouwingen
De Raad neemt er akte van dat de drie Gewesten, evenals de federale overheid moeten instemmen
met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over
klimaatverandering om de bekrachtiging door België toe te laten. Deze goedkeuring van de
instemmingsbepalingen door België is bovendien nodig om de latere bekrachtiging door de Europese
Unie mogelijk te maken.
De Raad verwelkomt deze bekrachtiging. Bovendien spoort hij, in het licht van de klimaatuitdaging,
de Regeringen ertoe aan om het sluiten van krachtige akkoorden en het uitstippelen van ambitieuze
beleidsvoeringen op het vlak van het klimaat te steunen.
De Raad is bovendien voorstander van investeringen in duurzame projecten die een rechtmatige
transitie naar een koolstofarme maatschappij ondersteunen (mobiliteit en openbaar vervoer,
hernieuwbare energie…). Hij herinnert er in dit verband aan dat hij samen met verschillende Raden1
een advies heeft uitgebracht over de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in
2050 (A-2014-047-ESR).
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De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu-en Natuurraad
van Vlaanderen, de Conseil économique et social wallon, de Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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