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Brussel, 12 februari 2004.

Geachte heer Minister-president,

Meer dan zes jaar na de ondertekening van het Kyoto-protocol, zijn de Belgische beleidsmakers er nog altijd niet in
geslaagd om een verdeelsleutel af te spreken voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tussen de
federale Staat en de gewesten. Op de laatste bijeenkomst van de nationale Klimaatcommissie wezen de
vertegenwoordigers van de Vlaamse regering het compromisvoorstel van federaal minister van Leefmilieu Freya Van
Den Bossche af, ondanks het feit dat de Vlaamse eisen in dit voorstel vervat zaten. Wij vinden het onaanvaardbaar dat
onze toekomst en die van de planeet schijnbaar wordt geofferd op het communautaire altaar.

De afwachtende houding van de Vlaamse regering is onbegrijpelijk aangezien Kyoto gemakkelijk haalbaar is binnen
onze landsgrenzen. Want ons land bengelt aan de staart van het Europese peloton, zowel in het toepassen van energie-
efficiëntie als in het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen.

De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en het toepassen van meer energie-efficiëntie, staat trouwens garant
voor de creatie van talrijke nieuwe arbeidsplaatsen. Meer energie-efficiëntie is sowieso goed voor het behoud van de
concurrentiekracht van onze economie. Bovendien bereiden we zo onze economie voor op de nog verdergaande
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, die noodzakelijk zal zijn om de tweede en volgende fases van de
Kyoto-engagementen te realiseren. Als wij deze noodzakelijke investeringen pas later doorvoeren, zullen onze
bedrijven ook niet de producten en de diensten ontwikkelen die nodig zijn voor de markten van de toekomst. Men mag
bovendien niet vergeten dat de financiële gevolgen van de opwarming van de aarde veel groter zijn, dan de kostprijs
van de nu te treffen maatregelen om het ergste te vermijden.

Als we de doelstellingen rond werkgelegenheid, volksgezondheid en bescherming van het leefmilieu met elkaar willen
verzoenen, is een echt klimaatbeleid nu onmisbaar. Dit klimaatbeleid moet in de eerste plaats bestaan uit maatregelen
in eigen land.

Wij vragen dan ook aan de Vlaamse regering om nú met de federale Staat en de andere gewestregeringen een akkoord
te bereiken over de verdeling van de eerste inspanningen in het kader van Kyoto, en het voorbeeld van onze buurlanden
te volgen door een heus klimaatbeleid op lange termijn te ontwikkelen.

Onze toekomst en die van de planeet mag niet door communautair getouwtrek of partijpolitieke profilering gegijzeld
worden. De huidige klimaatverstoring maakt voldoende duidelijk dat we geen tijd meer te verliezen hebben.

Met milieuvriendelijke groeten,
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