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Mijnheer de Eerste Minister, 
Mevrouw, Mijnheer de Minister, 
 
Onze planeet is in gevaar! In de loop van de 20ste eeuw is de temperatuur op aarde sneller gestegen 
dan in de loop van de laatste duizend jaar. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
van de Verenigde Naties voorziet een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde van 1,4 à 5,8°C 
tegen 2100. Deze klimatologische veranderingen hebben mogelijk een hele reeks rampzalig gevolgen, 
ook voor ons land. Denk maar aan hittegolven en droogte, stijging van de zeespiegel, meer neerslag, 
overstromingen... Zij bedreigen het welzijn van de bevolking, onze economie en het voortbestaan van 
talrijke ecosystemen. 
 
In het kader van het Kyoto-protocol heeft België zich geëngageerd haar uitstoot aan broeikasgassen 
met 7,5% te verminderen tegen 2008-2012 (in vergelijking met 1990). Alles wijst erop dat bij 
ongewijzigd beleid België deze doelstelling niet zal halen. Het communautaire getouwtrek over wie 
welke inspanning doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maakt ons land tot één van 
de slechtste leerlingen van de Europese klas. 
 
Het is nog niet te laat om te reageren. De eerste doelstellingen van Kyoto zijn perfect haalbaar. België 
staat immers nog nergens inzake energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Die 
eerste Kyoto-verplichtingen van België zijn hoe dan ook slechts een kleine, maar wezenlijke stap in de 
goede richting. Om ernstige klimaatveranderingen te voorkomen moeten er inderdaad 80% minder 
broeikasgassen worden uitgestoten tegen 2050. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich reeds geëngageerd 
voor een reductie van de uitstoot met 60 % tegen 2050. Het Duitse parlement kiest resoluut voor een 
vermindering van de uitstoot met 40 % tegen 2020. En Nederland heeft zich tot doel gesteld om tegen 
2030 de uitstoot van CO2 te verminderen met 40 tot 60%. 



 

Sommige mensen zijn schijnbaar bevreesd voor de gevolgen van Kyoto op de Belgische economie. 
Nochtans, als ze binnen onze landsgrenzen genomen worden, maken deze maatregelen het mogelijk om 
talrijke arbeidsplaatsen te creëren en hebben ze een heilzaam effect op de volksgezondheid. En dat 
allemaal terwijl we aan de bevolking meer milieukwaliteit garanderen. Het in werking stellen van de 
Kyoto-doelstellingen in ons land zou de Belgische industrie eveneens moeten toelaten om zich beter 
voor te bereiden op de vereiste belangrijkere verminderingen voor de tweede fase van Kyoto (nà 2012), 
door het innoverend potentieel te stimuleren en de investeringscapaciteit van de industrie te behouden. 
Bovendien garanderen deze maatregelen aan België een grotere energie-onafhankelijkheid. Zonder te 
vergeten dat de kosten van het ‘niet-ondernemen’ van actie potentieel veel hoger zijn dan die van de te 
nemen maatregelen... 
 
Wij vragen u dus, naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, om de 
ultieme opdracht van de Belgische regering niet uit het oog te verliezen: de gevaarlijke 
klimaatverandering voorkomen. Enkel het snel voldoen aan de eerste Kyoto-doelstellingen, tezamen 
met het invoeren van een langetermijnbeleid om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 
80% tegen het jaar 2050, zal de regering toelaten om haar verplichtingen tegenover de bevolking na te 
komen. 
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