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Klimaat/Ondertekening Akkoord van Parijs : een 
symbolische actie voor de Commissie op vrijdag 22 

april 
 
Deze vrijdag 22 april 2016, zullen 160 landen het Akkoord van Parijs ondertekenen in New York. België zal 
vertegenwoordigd zijn, net als de Europese Commissie die het verdrag in naam van de lidstaten zal 
tekenen. Deze handtekening is onvermijdelijke stap voor de implementatie van het verdrag, maar het is 
slechts een etappe. De Klimaatcoalitie zal actie voeren aan de voet van de Commissie te Brusssel om de 
lidstaten van de Europese Unie op te roepen hun engagementen concreet te maken. 
 

“Deze internationale politieke ijver rond de ondertekening van het Akkoord van Parijs is zeer positief. 

Maar nu moeten onze regeringen tot actie overgaan en het klimaatbeleid richten op het behalen van 

een maximale opwarming van 1,5°C tegen het einde van de eeuw. Deze doelstelling omvat de zo snel 

mogelijke bekrachtiging en uitvoering van het Akkoord van Parijs; bijgevolg concrete maatregelen om 

de snelle transitie van onze economieën, die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie, te verzekeren 

naar een energiesysteem dat 100% hernieuwbaar is. Een transitie die samen met en voor de 

werknemers bepaald moet worden”, legt Joeri Thijs, woordvoerder van de Klimaatcoalitie, uit.   

 

Sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs in december hebben alle continenten zware 

klimaatrampen meegemaakt, met steeds zwaardere menselijke, economische en milieugevolgen; 

recordtemperaturen en dodelijke hittegolven in India, droogtes in Vietnam en in Afrika, steeds meer 

verwoestende cyclonen in de regio van de Stille Oceaan.    

Dit jaar zullen zich vele mogelijkheden aandienen voor België en de Europese Unie om het 
klimaatbeleid aan te scherpen. Tijdens de komende internationale onderhandelingssessies, te Bonn in 
mei of in Marrakech in november (COP22), maar ook op nationaal niveau, zoals de Waalse en Vlaamse 
initiatieven aantonen die speciale klimaatbijeenkomsten organiseren om het akkoord tot uitvoering te 
brengen.  
  
"Op alle politieke niveaus is het nu tijd om tot actie over te gaan. Dit is waarom we aan de Europese 
Unie vragen om haar doelstellingen voor 2030 nu te verhogen en aan België om haar visie vast te 

leggen in een nationaal klimaatplan”, besluit Joeri Thijs.    
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Actie « Choose your future » - Praktische info  
Waar: Afspraak op het rechthoekige pleintje voor het Justus Lipsius-gebouw, Wetstraat 200, 1048 
Brussel 
Wanneer: 10u30 
Wat: Een grote poort, met twee ingangen die de keuze tussen twee mogelijke werelden 
symboliseren, met of zonder de uitvoering van het Akkoord van Parijs.  
Europa (vertegenwoordigd door een vrouw) zal moeten kiezen welke ingang ze neemt. Om deze 
keuze te maken, zal ze zich laten leiden door de tussenkomst van burgers en vertegenwoorigers van 
de industriële lobbies, die haar zullen proberen overhalen voor de ene of de andere toegang.   
Informatie over de actie: Julie Van Houtryve, coördinator Klimaatcoalitie, 0484 65 28 57 
 
 


