
 

  
www.klimaatkameraad.be 

1 Interview met Peter Wittoeck 

 
 
 

“Transitie staat 
niet 

automatisch 
gelijk aan een 

sociaal kerkhof”  
 

Interview met Peter Wittoeck,  

de Belgische toponderhandelaar 

tijdens de COP21 
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Tegen april 2017 moet het Akkoord van Parijs 

ondertekend worden door alle landen die in 

december 2015 deelnamen aan de 

klimaatconferentie (COP21). Op 22 april 2016 

organiseert secretaris-generaal Ban Ki-Moon 

een grote ondertekeningsceremonie op de 

New Yorkse hoofdzetel van de Verenigde 

Naties.  Over die beruchte klimaatconferentie 

(COP21) verschenen ondertussen heel wat 

zaken. Zo veel zelfs dat we soms door de 

bomen het bos niet meer zagen... Hoog tijd 

voor duidelijkheid. De Klimaatkameraad 

sprak met Peter Wittoeck, de Belgische 

hoofdonderhandelaar tijdens de COP21 en 

topman van de FOD Leefmilieu.  
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U bent een tevreden man?  
“Ik ben een opgelucht man. Het akkoord is minder dan 
we hadden gewild, maar meer dan wat we hadden 
gehoopt. Dat het bijvoorbeeld een wettelijk bindend 
verdrag is geworden, is zonder meer een groot succes. 
Staan daar harde verplichtingen in? Zeker en vast, al 
zitten er ook wel wat zachtere verbintenissen in. Het 
Akkoord heeft in ieder geval duidelijke bakens voor 
de toekomst uitgezet.” 
 
Het universele karakter van het akkoord valt niet 
te onderschatten? 
“Als je dit vergelijkt met het Kyotoprotocol uit 1997, 
wat enkel gold voor industrielanden, gaat het 
Akkoord van Parijs verder. Alle landen zijn verbonden 
aan dit verdrag, dat zeer verregaande globale 
doelstellingen bevat. De bekendste doelstelling van 
het Akkoord is om de temperatuurstijging te 
beperken tot ruim beneden de 2 graden Celcius 
opwarming. Er zit zelfs een streven in naar maximum 
1,5 graden.”  
 
Zal daar werk van worden gemaakt?  
“Ja, want het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) komt in 2018 al met een analyse hoe 
we daar juist moeten geraken. Het is alleszins een 
stuk straffer dan wat werd verwacht in de aanloop 
naar de klimaattop. De Europese Unie wilde een 
doelstelling gebaseerd op de door IPCC naar voor 
geschoven trajecten om de fameuze 2 graden-
doelstelling te kunnen halen. De IPCC-cijfers staan 
weliswaar niet in het Akkoord, maar wel dat we de 
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uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moeten 
laten pieken. Daarna kunnen we op basis van de best 
beschikbare wetenschap (tóch IPCC dus, als je een 
klein beetje tussen de lijnen leest) inzetten op snelle 
reducties. Zodat we in de tweede helft van deze eeuw 
naar klimaatneutraliteit kunnen, zoals de EU wil.” 
 
Ah, dus tóch op basis van wat het IPCC zegt en 
doet? 
“Inderdaad, maar het is een project van lange adem. 
Dat stel je namelijk vast als je kijkt naar de Intended 
Nationally Determined Contributions (INDC). Dit zijn 
de engagementen die landen voor zichzelf vrijwillig 
hebben naar voor geschoven. Deze INDC’s komen als 
dusdanig niet in het Akkoord van Parijs zelf, maar 
zullen ingeschreven worden in een door de Verenigde 
Naties bijgehouden officieel register. Het Akkoord van 
Parijs verplicht de landen wél om de nodige 
maatregelen te nemen om 
deze INDCs ook effectief te 
realiseren. Kijken we 
louter naar de INDC’s die 
landen voor en tijdens de 
Conferentie van Parijs 
hebben voorgelegd, dan 
blijkt volgens het VN-
Milieuprogramma (UNEP) 
echter de meest 
optimistische conclusie dat 
we op weg zijn naar een 
opwarming van 3 graden.” 
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3 graden?  
“Ja, vandaar dat de vijfjarige ambitiecyclus, die in 
2018 begint, een zeer belangrijke overwinning is. Er 
komt dan een eerste globale stand van zaken. Op basis 
van deze evaluatie zullen landen beslissen waar en 
hoe ze hun INDC’s herzien. Dit cyclische gebeuren zal 
om de vijf jaar plaatsvinden, beginnend in 2020. Zo 
wordt een opwaartse beweging aangewakkerd die 
ons globaal dichter bij de 2-gradennorm zal brengen.”   
 
Wat betekent dat concreet?  
“Wel, dat betekent dat alle landen continu over hun 
klimaatbeleid zullen moeten nadenken en dat ze de 
ambitie van dat beleid regelmatig moeten opkrikken. 
Dat is niet niets, vermits álle landen op deze wijze 
geresponsabiliseerd en gemotiveerd zullen worden. 
De keerzijde is misschien dat het om vrijwillige 
bijdragen gaat, en dit naar ‘best vermogen’. Het staat 
soevereine staten vrij in te vullen wat en hoe ze doen. 
Maar de uitvoering van maatregelen om het 
uiteindelijk aangegane engagement te verwezenlijken 
is op zich wel bindend. Dit compromis tussen 
vrijwilligheid en bindendheid was nodig om ervoor te 
zorgen dat landen zoals de VS het akkoord konden 
goedkeuren zonder dat het later door het Congres 
(het VS-parlement) zou kunnen worden geblokkeerd.”  
 
SHIFTING THE TRILLIONS 
“Heel belangrijk is ook dat de doelstellingen en de 
ambitiecyclus niet enkel gaan over 
uitstootvermindering (mitigatie), maar ook over de 
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aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering 
(adaptatie) én over de financiering van dat alles. We 
hebben het dus ook over geld, en ja, over véél geld.”  
 
Hoe veruiterlijkt dit zich dan?  
“In het akkoord staat een kwalitatief geformuleerde 
doelstelling over financiering. Het is te zeggen: de 
investeringsstromen binnen de globale economie 
moeten “verenigbaar gemaakt worden met een 
koolstofarme ontwikkeling”. Dit is de zogenaamde 
Shifting the trillions-discussie. De duizenden miljarden 
die geïnvesteerd worden in de energiesector moeten 
bijvoorbeeld geheroriënteerd worden naar 
koolstofvrije technologieën. Dat is een extreem 
belangrijke bevestiging van een ontwikkeling die al 
enige tijd gaande is, m.n. de divestment-beweging. 
Hierbij doet men investeringen in obligaties, aandelen 
en andere activa die bijdragen tot klimaatverandering 
actief van de hand. Er zijn daar al heel wat 
invloedrijke instituten en organisaties mee bezig: de 
G20, Standards & Poor’s, enz. Er gebeurt wel wat. Ook 
het feit dat de prijs van hernieuwbare energie in veel 
gevallen nu al concurrentieel is met fossiele 
brandstoffen helpt daarbij.” 
 
 

 “Het besef groeit dat een op 
fossiele brandstoffen 

gebaseerde economie niet 
langer houdbaar is” 



 

  
www.klimaatkameraad.be 

7 Interview met Peter Wittoeck 

 
Wat dan te denken van de vandaag zo lage 
olieprijs, wat betekent die lage brandstofprijs 
voor het klimaatakkoord? We lezen tussen de 
lijnen dat de wereld fossiele brandstoffen wil 
verlaten; dat lijkt het ultieme doel. Waarom 
hebben ze het dan niet over fossiele brandstof-
landen an sich, en dus enkel over de uitstoot. 
Overheden moeten daarenboven opboksen tegen 
de macht van grote multinationals. Hoe gaat dit 
alles in haar werk? 
“Als je kijkt naar het feit dat heel wat 
olieproducerende partijen mee het klimaatakkoord 
ondertekenden, dan heb je jouw antwoord. Heel wat 
olierijke landen hebben de voorbije twee decennia 
behoorlijk dwars gelegen in de onderhandelingen. 
Specifiek praten over fossiele brandstoffen in een 
dergelijk akkoord is onhaalbaar, want zo’n akkoord 
moet voor iedereen aanvaardbaar zijn, ook voor de 
olieproducenten.” 
 
Zal dit ooit veranderen? 
“Dat is moeilijk te zeggen. Het besef groeit dat een op 
fossiele brandstoffen gebaseerde economie niet 
langer houdbaar is. En sommige olieproducerende 
landen in het Midden-Oosten zijn ook begonnen om te 
investeren in hernieuwbare energiebronnen om hun 
economie minder afhankelijk te maken van fossiele 
brandstoffen en te diversifiëren. Dit is uiteraard geen 
evident debat. Het Akkoord bevat wél een algemene 
erkenning van de nood aan een verhoogde inzet van 
hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, maar 
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het aangrijpingspunt ligt dus in eerste plaats bij 
klimaat en emissies. Het is aan de landen zelf dit alles 
te vertalen naar nationaal beleid. En zoals ik al zei, 
gebeurt dat op basis van vrijwillige voorstellen en met 
respect voor hun soevereiniteit, al zijn ze er wettelijk 
aan gebonden om dat beleid uit te voeren.”  
 
Lag in dat ‘vrijwillig binden’ de sleutel om tot een 
akkoord te komen?  
“Deels wel, ja. Gemeenschappelijk beleidsmaatregelen 
afspreken, zoals bijvoorbeeld een internationale 
koolstoftaks om zo een wereldwijd prijssignaal te 
geven aan investeerders, is verre van evident. Als je 
gewoon al kijkt naar onze Europese Unie, waar het 
bijvoorbeeld nooit wou lukken tot een akkoord te 
komen om binnen de EU een uniforme CO2-belasting 
te heffen, dan weet je hoe moeilijk zoiets is; zelfs al 
groeit het besef dat een steviger prijskaartje voor de 
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen nodig is.   



 

  
www.klimaatkameraad.be 

9 Interview met Peter Wittoeck 

De bal ligt dus nu voor een groot stuk in het kamp van 
de individuele partijen van het Akkoord en wat zij op 
nationaal niveau – en in ons geval ook op Europees 
niveau – beslissen en doen, onder het toeziend oog 
van de internationale gemeenschap weliswaar. Noem 
het responsabilisering.”  
 
Wat moeten we dan denken van het 
Montrealprotocol, opgesteld in 1987 ter 
bescherming van de ozonlaag door af te zien van 
gehalogeneerde koolwaterstoffen en dat toch 
maar liefst geratificeerd werd door 187 
soevereine staten ? Waarom duurde het toch zo 
lang om tot een breed gedragen klimaatakkoord 
te komen? 
“Wel, Montreal - één van de eerste van dergelijke 
akkoorden - is inderdaad een succesverhaal, maar de 
schaal van Montreal is veel kleiner. Als je echter over 
klimaat spreekt gaat het al heel snel over de hele 
samenleving en heb je een veel grotere impact op de 
wereldwijde economie. Bij de discussie over 
ozonafbrekende stoffen ligt dat anders. Die gaat over 
een beperkt aantal technologieën en sectoren.”  
 
Toch nog even over dat financiële luik van het 
akkoord, hoe zit de vork daar nu juist aan de 
steel? Is dat duidelijk? Er is wel een eindbedrag… 
“…neen, er is een beginbedrag. De 100 miljard dollar 
die we tegen 2020 moeten mobiliseren ter 
ondersteuning van het klimaatbeleid in 
ontwikkelingslanden (een bedrag waar al sinds de 
onderhandelingen in Kopenhagen eind 2009 een 
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akkoord over bestaat) hebben we nu als minimum 
ingeschreven voor na 2020. Goed, dit staat niet in het 
akkoord zelf, maar wel in de begeleidende COP-
beslissing. Over concrete geldsommen praten in een 
verdragstekst is immers voor velen not done, om 
diverse, politieke en juridische redenen. Maar de 
doelstelling is wel degelijk door alle Partijen 
bevestigd. Voor 2025 gebeurt er een herziening van 
die 100 miljard. Het mobiliseren van privé-
geldstromen zit daar ook in en dat is belangrijk, maar 
maakt het anderzijds ook moeilijker om op te volgen 
welke geldstromen daadwerkelijk naar de 
ontwikkelingslanden gaan. De OESO heeft daar vorig 
jaar in samenwerking met het Climate Policy Initiative 
een inschatting van proberen te maken. Het 
OESO/CPI-rapport is een inschatting van hoe groot 
die geldstromen zijn, waar we nu staan en wat het 
effectieve aandeel van privé-geldstromen is. Zeer 
verhelderend. Vandaag laten we ook voor België 
nagaan hoe dit zit en hoe we op het Belgische niveau 
deze geldstromen kunnen beïnvloeden.”  
 
POLITIEK, BELGIE EN VLAANDEREN 
Over België gesproken, hoe zit het ondertussen 
met de verschillende milieuministers in ons land? 
Ze maakten geen al te goede beurt op de COP21.  
“Wel, de specifieke institutionele en politieke 
complexiteit van ons land maakt de zaken natuurlijk 
niet makkelijker. We maken er momenteel werk van 
om het politieke klimaatakkoord te vertalen naar een 
formeel, juridisch bindend samenwerkingsakkoord 
tussen de drie gewesten en de federale overheid. Dat 
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moet een wettelijke basis vormen voor samenwerking 
binnen België over de uitvoering van onze Europese 
doelstellingen voor 2020.”  
 
Moeten we vooral Europa niet volgen?  
“Natuurlijk moeten we dat, onze verplichtingen en 
een heel groot stuk van ons beleid zijn Europees 
verankerd, ook wettelijk. Als je kijkt naar de wijze 
waarop de EU vandaag omgaat met het klimaat- en 
energiebeleid, in het kader bijvoorbeeld van de 
zogenaamde Energie-Unie, dan valt het op dat deze 
duidelijk inzet op de transitie naar een koolstofarm 
energiesysteem en een beleid dat klimaat- en 
energiedoelstellingen beter coördineert. Het is aan 
elke EU-Lidstaat om tegen 2017 met één duidelijk, 
geïntegreerd nationaal klimaat- en energieplan te 
komen. Voor België betekent dat alvast twee 
bestuurlijke uitdagingen van formaat: je hebt de 
inhoudelijke dimensie die klimaat en energie met 
elkaar moet verzoenen en de institutionele dimensie 
waarbij de federale overheid en de drie gewesten 
beleid moeten integreren in één nationaal plan. De 
bevoegdheden voor klimaat én voor energie zijn 
immers verdeeld over de verschillende niveaus. De 
evidente spanningsvelden die deze dimensies 
doorkruisen maken deze noodzakelijke 
samenwerking niet altijd even gemakkelijk.”  
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Hoe zit het dan met de zogenaamde Vlaamse 
Klimaattop? Wat moet het eerste zijn dat we 
concreet aanpakken?  
“Transport en mobiliteit zijn voor heel België een 
grote uitdaging. Ongetwijfeld. Als je kijkt naar de 
uitstootcijfers van het vervoer over de weg, die 
nemen alleen maar toe. Ik heb het hier niet alleen 
over goederentransport, maar ook over 
personenverkeer. Een ander domein dat onder loep 
moet worden genomen, is de gebouwensector. 
 

Figuur 1. Evolutie van de Belgische uitstoot van broeikasgassen per sector en in 
totaal t.o.v. 1990 (in %) in het CENTRAAL scenario (index: 1990 = 100). (bron: 
Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050 – Dienst Klimaatverandering 
van de Fed. Overheid, 2013) 
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Als we kijken naar het scenario dat we hebben 
doorgerekend voor een koolstofarme maatschappij in 
België tegen 2050, die zich mooi laat samenvatten in 
bovenstaande grafiek, dan zie je duidelijk dat eigenlijk 
álle sectoren moeten bijdragen (transport, industrie, 
landbouw en anderen). Rekening houdend met het 
centrale scenario waarin we naar 80% minder 
emissie gaan in 2050, dan valt op dat elke sector een 
paar versnellingen hoger mag beginnen trappen. Je 
ziet dat de industrie er werk van maakt, maar dat 
blijvende inspanningen geleverd moeten worden om 
met de volledige de samenleving de omslag te 
maken.” 
 
LUCHT- EN SCHEEPVAART 
Iedereen moet inspanningen leveren? Hoe halen 
we de 1,5 of 2 graden, zonder de lucht- en 
scheepvaartsector tegen de borst te stoten?  
“Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ze worden inderdaad 
in het Akkoord van Parijs niet specifiek vermeld, in 
weerwil van de vraag van onder meer de EU, maar ze 
zijn wél gedekt door de globale 
temperatuursdoelstelling en hebben zeker geen 
vrijgeleide gekregen. Deze sectoren ontsnappen dus 
niet aan het verdrag van Parijs. Hun potentiële impact 
is immers enorm. Iemand in Parijs maakte de analyse 
dat indien zij niet verder decarboniseren, deze 
sectoren voor 40 procent verantwoordelijk zullen zijn 
voor de totale uitstoot van emissies. Dat is gigantisch.  
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 
zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van 
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internationale maatregelen, maar of deze ambitieus 
genoeg zullen zijn om een billijke bijdrage te 
betekenen aan de wereldwijde inspanning, blijft 
voorlopig nog zeer de vraag. België heeft in ieder 
geval samen met een aantal andere landen aan de IMO 
een voorstel gedaan om te bekijken welke bijdrage de 
internationale scheepvaart kan leveren om de 
doelstellingen van Parijs te halen.”  
 
Hoe verhoudt dit akkoord zich dan ten aanzien 
van belangrijke economische spelers, zoals de 
haven van Antwerpen of Brucargo op Zaventem: is 
dit akkoord slecht voor de werknemers hier?  
“Veel hangt af van hoe die omslag, hoe de transitie 
zich zal inzetten. Ik ben bijvoorbeeld recent nog gaan 
spreken in de haven van Antwerpen, voor de 
petrochemiesector. Het valt op dat men in deze sector 
zeer sterk bezig is over het hoe van die transitie. 
Vergeet niet, we spreken hier over een verandering 
die decennia in beslag zal nemen. Hier moet dus zeer 
goed over nagedacht worden. En men doet dat ook.  
Ook heel wat andere sectoren denken momenteel na 
over technologische oplossingen, over welke 
investeringen nodig zijn, etc. De ‘wat moeten we doen’ 
is dus duidelijk: decarboniseren tegen het einde van 
deze eeuw. De ‘hoe moeten we het doen’-vraag is dat 
nog heel wat minder, maar er wordt over nagedacht 
en gesproken en dat is al een onontbeerlijke eerste 
stap in de goede richting.” 
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Gaan sommige sectoren verdwijnen?  
“Er zullen alleszins verschuivingen gebeuren in ons 
economisch weefsel. Stel dat financiële markten 
zeggen van ‘kijk, wij investeren niet meer in 
technologieën die veel CO2 uitstoten, want in een 
wereld waar de emissies sterk omlaag moeten, betaalt 
zich die investering niet terug’, dan zal je jouw 
kapitaalincentives toch moeten herbekijken. Maar de 
meeste scenario’s tonen dat economische groei en 
jobcreatie zonder meer mogelijk blijven en mogelijks 
zelfs kunnen worden gestimuleerd door een actief en 
ambitieus klimaatbeleid. Men moet gewoon een 
logische switch maken naar een economie die 
investeert in decarbonisering. Dit is een langetermijn-
verhaal, maar de transitie is eigenlijk voor een stuk al 
ingezet in de reële economie.”  
 

 “…de meeste scenario’s tonen dat 
economische groei en jobcreatie 
zonder meer mogelijk blijven en 
mogelijks zelfs kunnen worden 
gestimuleerd door een actief en 
ambitieus klimaatbeleid.” 

 
 
Neem nu de Poolse steenkoolmijnen: die zijn in 
principe failliet. Twee van de grootste 
steenkoolmijnspelers hebben onlangs een crash van 
de koerswaarde van hun aandelen meegemaakt. 
Iedereen heeft er baat bij de transitie eindelijk 
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bespreekbaar te maken om zo veel mogelijk op 
voorhand te kunnen inschatten hoe men deze best 
begeleidt. In België kan men bijvoorbeeld zelf ook 
lessen leren uit de sluiting van de steenkoolmijnen in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw, die toen tot een 
enorm sociaal conflict leidde. Als men te lang wacht 
om een concrete visie uit te tekenen in overleg met 
alle betrokkenen en men aarzelt om het concrete 
beleid af te stemmen op deze visie, wordt men 
uiteindelijk toch ingehaald door de realiteit. Vandaag 
zien we een vergelijkbaar fenomeen bij de 
kernuitstap. De beslissing daarvoor viel al in 2003 en 
vandaag lijkt men er nog steeds niet helemaal uit. Wat 
je er ook van denkt, een dialogisch model omtrent 
dergelijke systeemveranderingen en een zo breed 
mogelijke maatschappelijke consensus is stellig een 
kritische succesfactor voor een zo soepel mogelijke 
transitie.” 
 
In welke mate kunnen vakbonden hun steentje 
bijdragen aan de transitie? Hebben zij een rol te 
spelen en zie je positieve zaken?  
“Vakbonden zijn alleszins een zeer constructieve 
partner geweest tijdens de onderhandelingen in de 
aanloop naar Parijs. De internationale vakbeweging is 
een luide stem in het debat, wat vaak geen evidentie 
is, als je kijkt naar de posities van de Amerikaanse 
staalarbeiders of Poolse mijnwerkers bijvoorbeeld. 
We merken dat de eis van een rechtvaardige transitie 
breed ingang vindt. Het idee rechtvaardige transitie 
heeft ook in België en de EU breed ingang gevonden 
en staat nu ook in het Akkoord van Parijs. In onze 
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delegaties zitten ook vaak mensen van de vakbonden, 
net als van de andere geledingen van het middenveld, 
we onderhouden goede contacten. Het is voor ons 
belangrijk de vakbonden net als de andere 
stakeholders mee te hebben in dit verhaal.” 
 
Heel vaak zijn de ‘hoe’-discussies ook zeer 
technologische discussies. De baten en kosten van 
de transitie dragen vaak een impliciete 
ongelijkheid in zich mee. Lijkt het niet dat de 
burger er voor zal opdraaien, dat het nog té 
weinig sociaal is?. 
“Wel, dat is het net. Transitie staat niet automatisch 
gelijk aan een sociaal kerkhof. Het is een misvatting 
dat dit klimaatbeleid leidt naar economische krimp, 
naar energiearmoede, naar minder jobs. Want je kan 
ook focussen op kansen. Als je als samenleving inzet 
op een gezamenlijk maatschappelijk project, dan kom 
je er. De samenleving houdt hier best een holistische 
visie op na en denkt liefst minder ad hoc en korte 
termijn. En ja, al duurt het 10-15 jaar om mensen te 
herscholen naar andere jobs, dan zet men daar best 
nu al op in. In plaats van bedrijven over kop te laten 
gaan, moet je hen een duidelijk kader geven om de 
transitie door te maken. Maar denken we als 
samenleving niét op voorhand na over hoe we de 
transitie organiseren, dan stevenen we af op een klif.” 
 
En stevenen we af op zo’n klif?  
“Bwa, het is nog niet te laat alleszins. De regeringen 
van ons land praten momenteel bijvoorbeeld over een 
energiepact. Wel, dat is de gelegenheid bij uitstek om 
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die vertaalslag te maken van het verdrag van Parijs 
naar de energiesector. Ook hier moet men goed 
nadenken over hoe men dit juist zal aanpakken. Na 
Parijs is er tijdens de begrotingsdiscussie ook een 
minidebat geweest in het federaal parlement over de 
uitkomst van Parijs bijvoorbeeld. En vóór COP21 had 
diezelfde Kamer van Volksvertegenwoordigers ook al 
een resolutie aangenomen met onder meer de oproep 
aan de regering om een transitiescenario met 
tussentijdse doelstellingen uit te werken voor de 
overgang naar een koolstofarm België, met 80 tot 
95% minder emissies in 2050 dan in 1990. Het zijn 
tekenen aan de wand dat de politieke geesten rijp zijn 
om serieus over de klimaatproblematiek te 
discussiëren.” 
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Is er verzet blijvend nodig, hebben jullie de steun 
van de vakbond nodig om die transitie te maken?  
“Maatschappelijk draagvlak is nodig. 
Werknemersorganisaties spelen hierin een rol. Steun 
vanuit de syndicale beweging kan de 
transitiebeweging ten goede komen, zodat die 
geleidelijke omwenteling, die transitie, ook de 
belangen van de werknemers respecteren en vice-
versa er bij hen ‘buy-in’ kan worden gecreëerd. 
Mensen gaan ook in een koolstofarme toekomst jobs 
immers blijvend nodig hebben.” 
 
KLIMAAT EN INTERNATIONALE POLITIEK 
“Klimaatverandering is een versterkende factor voor 
veel van de onderliggende oorzaken van conflicten. 
De VN-Veiligheidsraad maakt zich hier terecht al een 
decennium zorgen over, zelfs al haalt dat minder de 
pers dan andere geopolitieke problemen waar de 
Veiligheidsraad zich over buigt. Zelfs binnen de vorige 
Bush-administratie viel de conclusie al dat 
klimaatverandering een gevaar kan betekenen voor 
de nationale veiligheid van de VS en ook de Europese 
ministers van Buitenlandse Zaken erkenden al 
meermaals de verbanden tussen klimaatverandering, 
conflicten en migratiestromen. Op vlak van 
geopolitiek gaat klimaatverandering dus mogelijk een 
immense impact hebben. Sommigen leggen 
bijvoorbeeld de link tussen het conflict in Syrië en de 
droogte daar tijdens de voorbije jaren, een fenomeen 
dat door klimaatverandering waarschijnlijk versterkt 
zal worden.”   
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Als je dan kijkt naar klimaatverandering en 
vluchtelingencrisis, is dit dan nog peanuts?  
“De klimaatverandering aanpakken kan werken als 
deel van een vredesproces. Klimaatverandering is 
sowieso een factor die heel wat problemen waarmee 
ontwikkelingslanden te kampen hebben nog 
versterkt, problemen waar helaas maar al te vaak ook 
conflicten uit voortvloeien. De druk op economische 
en ecologische migratie zal sterk opgedreven worden 
wanneer we klimaatwijziging geen halt toeroepen.”  
 
Wat dan te denken van sommige kandidaten voor 
de komende presidentsverkiezingen in de 
Verenigde Staten, van de Trumps en Cruz’s van 
deze wereld? 
“Bon, we kunnen enkel speculeren uiteraard. Het 
enige dat ik daarover kan zeggen is dat vandaag de 
Obama-administratie van klimaat een topprioriteit 
gemaakt heeft. En dat viel ook op tijdens de 
onderhandelingen. Obama zal zijn presidentiele 
bevoegdheid gebruiken om de VS te binden aan het 
verdrag van Parijs. Een volgende president kan dit 
wel vernietigen, maar of die het diplomatieke risico 
zal willen nemen om de VS eenzijdig terug te trekken 
uit een universeel akkoord zullen we nog wel zien, 
alle retoriek ten spijt. Zeer belangrijk in deze context, 
is de rol van China deze keer. Ze verbinden zich nu 
formeel om actie te ondernemen, wat de 
tegenstanders van het Akkoord van Parijs in de VS de 
wind alvast voor een stuk uit de zeilen neemt. “  
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Staat er iets in over erkenning van 
klimaatvluchteling?  
“Ja, toch wel, zij het indirect. Een van de moeilijkere 
punten tijdens de onderhandelingen was het 
verankeren van het principe van loss and damage, of 
hoe om te gaan met gevolgen van klimaatverandering 
waarop men zich niet kan voorbereiden of waaraan 
men zich niet meer kan aanpassen. In die context 
heeft men onder meer beslist om te gaan werken rond 
het aanpakken van zogenaamde displacement ten 
gevolge van klimaatverandering. Wat er wel niet in 
staat is dat ‘de klimaatvluchteling’ erkend wordt.” 
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