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EEN BIJZONDERE KLIMAATWET OM 

DE KLIMAATGOVERNANCE IN 

BELGIË TE VERBETEREN

Prof. Dr. L. Lavrysen

VAKGROEP EUROPEES, PUBLIEK- EN INTERNATIONAAL RECHT

CENTRUM VOOR MILIEU- EN ENERGIERECHT

KLIMAATBELEID

• 2 Hoofdpijlers

• Mitigatie: beperking van uitstoot

• Adaptatie: beperking van kwetsbaarheid

• Bevoegdheidsverdeling

• Gemengde bevoegdheid 

• Hoofdzakelijk federaal/gewestelijk

• Afhankelijk van bron/maatregel

• Maar ook gemeenschappen

pag. 2



22-02-20

2

BETROKKEN BEVOEGDHEDEN
Gewesten

• Ruimtelijke ordening: mitigatie (beperking mobiliteitsbehoefte) en adaptatie (ruimte voor water, voorkoming 

warmte-eilanden…)

• Leefmilieu en waterbeleid: mitigatie (emissiebeperkingen), adaptatie (integraal waterbeleid, overstromingen en 

droogteperiodes) en vergoeding (rampenfonds)

• Landinrichting en natuurbehoud: mitigatie (opslag van koolstof) en adaptatie (wijziging van habitats en soorten, 

invasieve uitheemse soorten, landelijke waterbeheersing)

• Huisvesting: mitigatie (isolatie, energiezuinigheid) en adaptatie (bescherming tegen extreme hitte, overstromingen)

• Landbouw: mitigatie (beperking uitstoot methaan, distikstofoxide, verhoging opslagcapaciteit koolstof), adaptatie

(aanpassing teelten aan wijzigend klimaat) en vergoeding (landbouwschadefonds)

• Gewestelijk economisch beleid: mitigatie (bevorderen koolstofarme economie, innovatie) en adaptatie

(steunverlening getroffen sectoren)

• Gewestelijk energiebeleid: mitigatie (distributie, REG, hernieuwbare energie, afstandsverwarming) en adaptatie

(bescherming infrastructuur)

• Openbare werken en vervoer: mitigatie (bevordering openbaar vervoer, koolstofarm transport, multimodaliteit) en 

adaptatie (waterwegen, havens, zeewering en dijken)

• Gewestelijke fiscaliteit   

• Gewestelijke ontwikkelingssamenwerking

• Lokale besturen ….
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BETROKKEN BEVOEGDHEDEN
Gemeenschappen

• Onderwijs: mitigatie (schoolgebouwen koolstofarm maken) en adaptatie (bescherming infrastructuur)

• Cultuur: mitigatie (cultuurgebouwen) en adaptatie (bescherming infrastructuur)

• Gezondheidszorg en bejaardenzorg: mitigatie (ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, verzorgingsinstellingen, 

bejaardenhuizen…) en adaptatie (bescherming infrastructuur)

• Preventieve gezondheidszorg: adaptatie (hittebescherming, tropische ziekten)

• Onderwijs, onderzoek en diverse vormen van opleiding: onderzoek en bewustmaking ….

• Ontwikkelingssamenwerking

Federale overheid
• Federaal Energiebeleid: mitigatie en adaptatie (energiewinning in de Noordzee, kernenergie, studies over de 

perspectieven van energiebevoorrading, grote infrastructuren voor de stockage, het vervoer en de productie van 

energie, tarieven)

• Productnormen: mitigatie

• Ioniserende stralingen en radioactief afval: mitigatie en adaptatie

• In-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen

• Verkeersmiddelen: mitigatie
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SAMENWERKING EN COORDINATIE

‒ Tenuitvoerlegging internationale (UNFCCC/Kyoto-

Doha/Parijs) en Europese (Effortsharing…) 

verplichtingen

‒ Samenwerkingsakkoorden

– Moeizaam – Enkel Federale overheid en gewesten 

– Nationale Klimaatcommissie

– Nationale lastenverdeling 2013-2020 

Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 –

parlementaire goedkeuring mei-juli 2018
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EEN SLECHT RAPPORT EN EEN GROTE 
UITDAGING

̶ Ontwerp NKEP (dec. 2018) 
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̶ Definitief NKEP dec. 2019
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ENKELE KLIMAATWETTEN VERGELEKEN

Voorontwerp van bijzondere wet houdende
vaststelling van de globale
klimaatbeleidsdoelstellingen van België en tot
coördinatie van het klimaatbeleid van de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten

Proposition de loi spéciale portant coordination
de la politique de l’autorité fédérale, des
communautés et des régions à l’égard du
changement climatique et fixant ses objectifs
globaux à long terme.
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WAAROM BIJZONDERE WET ?
• Om aan EU verplichtingen te kunnen voldoen is intensieve 

samenwerking vereist tussen federale overheid, gewesten en 

gemeenschappen 

• EU Verordening 2018/1999 van 11 december 2018 inzake governance 

van de energie-unie en van de klimaatactie – geïntegreerd nationale 

energie- en klimaatplannen

• Een bijzondere wet kan de wijze van coördinatie van het beleid en 

regelgeving tussen de federale staat, de gewesten en de 

gemeenschappen inzake het klimaatbeleid voorschrijven 

• Het is nodig de gezamenlijke doelstellingen te bepalen – toepassing 

van dat beleid blijft uiteraard  eigen bevoegdheid van elke overheid 
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EU VERORDENING 2018/1999 11 DECEMBER 
2018 INZAKE DE GOVERNANCE VAN DE 
ENERGIE-UNIE EN VAN DE KLIMAATACTIE
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DIRECT WERKEND – GEEN OMZETTING 
VEREIST
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VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET
̶ Globale klimaatdoelstellingen van België

̶ Lange termijn (2050) - Middellange termijn (2030)

̶ Emissiereductie – Aandeel hernieuwbare energie – Verbetering energie-efficiëntie –

Renovatie tot energie-efficiëntie en koolstofvrije gebouwen – Adaptatie

̶ Klimaatgovernance

̶ Interministeriële Klimaatconferentie (uitbreiding met Gemeenschappen)

̶ Interfederaal Klimaatagentschap (samenwerking op ambtelijk niveau – detachering)

̶ Permanent Onafhankelijk Klimaatexpertencomité (UK Committee on Climate

Change) 

̶ Interparlementaire Klimaatcommissie

̶ Geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan en strategie

̶ Klimaatdag 
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HERZIENING GRONDWET
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Voor herziening vatbaar in nieuwe 

legislatuur

Stemming 

Kamer 28-29 

maart 2019 

WAT NU ?
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