
 

 
Eisenbundel voor de Klimaattop - Ban Ki- Moon Summit – 23 september 2014 

 
Op 23 september 2014 vindt in New York een speciale klimaattop plaats. Die top heeft als doestelling 
de politieke wil te mobiliseren voor een globaal bindend klimaatakkoord tegen COP21 in Parijs 
(2015). Ons land zal moeten uitleggen welke concrete ambitieuze maatregelen het zal treffen. 

 
Onze regeringsleiders zullen hun engagement herbevestigen om, enerzijds, een globaal bindend 
akkoord te bekomen tegen december 2015 in Parijs, en, anderzijds, verklaringen af te leggen van hun 
nationale bijdrage binnen de Europese bijdrage tegen maart 2015. 

 
Om een geloofwaardige rol te kunnen spelen in dit internationaal gebeuren is het absoluut 
noodzakelijk dat de interne Belgische Effort sharing dringend uitgeklaard wordt. Daarom moet er 
een definitieve verdeelsleutel zijn voor de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstelling 
tot 2020 tussen de federale overheid, Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
 
Concreet vragen wij dat onze regeringsleiders zich uitspreken over: 

 
- De 2030-doelstelling. Ondersteuning voor nieuwe ambitieuze Europese 

klimaatdoelstellingen, in lijn met de laatste aanbevelingen van het IPCC, met name een   
emissiereductie van 80 tot 95 % tegen 2050. Een doelstelling die verder gaat dan 40% 

emissiereductie tegen 2030 is een vereiste.
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- Energiebesparingen als prioriteit en gerichte investeringen voor 40% energie-efficiëntie 

en minstens 30% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030, die zullen bijdragen tot groene 
en waardige jobs.  

 
- Internationale klimaatfinanciering, moet nieuw en additioneel zijn. België moet beginnen 

met een kwantitatieve doelstelling voor 2013-2015 van ten minste 50 miljoen per jaar (het 
equivalent van de fast start financiering, - die nog niet volledig is ingelost). Deze middelen 
moeten naar de VN-klimaatfondsen vloeien, in eerste instantie het Green Climate Fund. In 
Warschau heeft België 3.25 miljoen Euro beloofd voor het Adaptation Fund. Dit engagement 
werd nog niet volledig nagekomen, en daar moet dringend verandering in komen.  

 
- Engagement voor het opzetten van een beleidsplan voor een sociaal rechtvaardige overgang 

(‘Just Transition’) naar een lage koolstof- en grondstof sparende economie. Sterke sociale 
bescherming en sociaal overleg met alle stakeholders waaronder de werknemers in de 
betrokken bedrijven is hiervoor essentieel. Dit betekent dat we kiezen voor een ontwikkeling 
gebaseerd op duurzame productie- en consumptiemethodes. Onder andere de armoede en de 
ongelijkheid tussen de verschillende bewoners van deze planeet wordt hiermee bestreden.  

 
- Valse oplossingen zijn niet gewenst: niet-duurzame biobrandstoffen zijn uit den boze en de 

emissierechtenhandel moet sterker worden beperkt. De flexibele mechanismen moeten 
gebaseerd zijn op grondigere duurzaamheidscriteria.  

 
- Een engagement om alle publieke financiële steun voor niet-conventionele fossiele 

brandstoffen en steenkool, gefaseerd stop te zetten.  België moet bovendien pleiten voor 
een internationale navolging hiervan, zodanig dat alle geïndustrialiseerde landen een 
gelijkaardig engagement aannemen tegen de klimaattop in Parijs (COP21, 2015). 
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 Daarom moet België verder gaan op de Resolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over een kader voor klimaat- en 

energiebeleid voor 2030 (Klimaat- en Energiepakket 2030 - drievoudig bindende doelstelling:1) eigen broeikasgasemissies met ten minste 
40 % terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990; 2) energie-efficiëntie van 40 % vaststellen; 3) aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in het totale energie-eindverbruik tot ten minste 30 % te verhogen). 



 

 

Meer over weten?
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De Ban Ki-Moon Top over de klimaatverandering is een speciale top, die zich afspeelt buiten het 
kader van de internationale VN-klimaatonderhandelingen (VN-kaderverdrag voor 
Klimaatverandering, UNFCCC). Deze vindt plaats op 23 september 2014 in New York, op de zetel 
van de Verenigde Naties. De staatshoofden en regeringsleiders zijn door VN-Secretaris Generaal Ban 
Ki-Moon uitgenodigd om het woord te voeren over hun respectievelijke klimaatambities en hun 
bereidheid om een een globaal bindend klimaatakkoord te bereiken tegen 2015 in Parijs. 

 
Na de openingsceremonie en verschillende speeches van staatshoofden en regeringsleiders, komen 
er vier sessies met elk een specifiek thema aan bod (cf. programma in bijlage) over: 

1. de wetenschappelijke kennis en stand van zaken ivm de strijd tegen klimaatopwarming;   
2. de talrijke voordelen die de samenleving kan halen uit de maatregelen tegen de 

klimaatopwarming;   
3. de redenen waarom de strijd tegen klimaatopwarming de bedrijven en economische groei 

bevorderen;   
4. de getuigenissen van diegenen die in de frontlinie van de strijd zitten en de directe gevolgen 

ondergaan van de klimaatopwarming, voornamelijk jongeren, vrouwen, inheemse 
bevolkingsgroepen, en de inwoners kan kleine eilandstaten in ontwikkeling.  

 
Welke aankondigingen en verklaringen mag men verwachten tijdens deze top?  
De VN-Secretaris-Generaal heeft aan de wereldleiders gevraagd om hun ambitieuze maatregelen 
aan te kondigen die ze van plan zijn te nemen in hun respectievelijk land, voornamelijk in de sectoren 
met een stevige impact, zoals: 

- Klimaatfinanciering, dwz de financiering van de strijd tegen de klimaatopwarming;   
- Energie-efficiëntie;   
- Hernieuwbare energie;   
- Aanpassingsmaatregelen;   
- Risicovermindering voor natuurrampen en versterking van het herstellingsvermogen;   
- Bosbouw en bossen;   
- Landbouw;   
- Transport;   
- vervuilende stoffen met korte levensduur (methaan, ozon, HFC en andere broeikasgassen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform 
gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11  
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 Zie voor verdere info:  http://www.un.org/climatechange/summit/ 

http://www.un.org/climatechange/summit/

