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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU 

CLIMAT 

COMMISSIE VOOR ENERGIE, 
LEEFMILIEU EN KLIMAAT 

 

du 

 

MARDI 5 JUILLET 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

DINSDAG 5 JULI 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 13.59 uur en voorgezeten door de heer Christian 

Leysen. 

La réunion publique de commission est ouverte à 13 h 59 et présidée par M. Christian Leysen. 

 

Le président: Les questions nos 55029219C, 55029260C, 55029261C et 55029262C de Mme Daems et 

nos 55029299C, 55029330C, 55029331C et 55029391C de M. Senesael sont reportées. 

 

01 Actualiteisdebat over "Fit for 55" en toegevoegde vragen van 

- Greet Daems aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over 

"Het onderhandelingsstandpunt van de Raad met betrekking tot het 'Fit for 55'-pakket" (55029285C) 

- Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over 

"Het klimaatakkoord op de Europese Milieuraad" (55029291C) 

- Daniel Senesael aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over 

"De beslissingen van de Europese Raad over de maatregelen in het kader van het 'Fit for 55'-pakket" 

(55029302C) 

- Kris Verduyckt aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over 

"De Belgische houding met betrekking tot het akkoord over het Europese klimaatpakket" (55029382C) 

01 Débat d'actualité sur "Fit for 55" et questions jointes de 

- Greet Daems à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur 

"La position de négociation du Conseil en ce qui concerne le paquet "Ajustement à l'objectif 55"" 

(55029285C) 

- Kurt Ravyts à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur 

"L'accord sur le climat au Conseil européen de l'Environnement" (55029291C) 

- Daniel Senesael à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur 

"Les décisions du Conseil européen sur les mesures du paquet "Fit for 55"" (55029302C) 

- Kris Verduyckt à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur 

"La position belge concernant l'accord sur le paquet climat européen" (55029382C) 

 

Le président: Les questions de M. Senesael et Mme Daems sont sans objet. 

 

01.01  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 

minister, tijdens de nacht van 28 op 29 juni 2022 heeft de Europese 

Milieuraad een akkoord bereikt over een aantal aspecten van het 

'Fit for 55'-pakket. Mevrouw de minister, in de communicatie achteraf 

werd nogal wat verwarring geschapen vanuit het kamp van de 

ecologisten. Ik zal u direct uitleggen waarom. 

 

U bent natuurlijk niet verantwoordelijk voor de communicatie van 

bijvoorbeeld het Europees parlementslid Sara Matthieu op televisie. Ik 

zal echter letterlijk verwoorden wat zij heeft verklaard. "Als je een 

draagvlak wil voor de energietransitie, moet je dat niet doen." Over 

wat heeft zij het? Zij heeft het over de koolstoftaks of CO2-taks op 

verwarming en brandstof. Zij vindt dat geen goed idee. Dat is erg 

01.01  Kurt Ravyts (VB): Les 

écologistes ont, eux aussi, envoyé 

une volée de bois vert aux 

signataires de l'accord conclu sur 

une série de points du paquet 

"Ajustement à l'objectif 55" (Fit for 

55) lors du Conseil européen de 

fin juin.  

 

La ministre peut-elle commenter 

l'accord et les positions adoptées 

par la Belgique? Est-il exact que 

l'efficacité du fonds social Climat a 



 05/07/2022 CRIV 55 COM 845 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

2 

merkwaardig, want ik herinner mij dat u enkele weken na uw 

aantreden enigszins in het oog van een mediastorm belandde over 

die koolstoftaks. 

 

Ik weet wat u zal antwoorden, namelijk dat ook het aspect sociale 

rechtvaardigheid simultaan daarbij moet worden genomen. Daarover 

was mevrouw Matthieu echter ook niet tevreden. Zij was ook over de 

inkrimping van het budget van het Sociaal Klimaatfonds niet erg 

enthousiast. Dat is heel merkwaardig. 

 

Mijnheer de voorzitter, voor het overige zal ik niet mijn volledige vraag 

aflezen. De minister beschikt daar immers over. Ik zal echter wel mijn 

vragen stellen. 

 

Mevrouw de minister, kan u het op de Milieuraad bereikte akkoord 

toelichten alsook de ingenomen Belgische standpuntbepalingen? 

Klopt het dat de slagkracht van het Sociaal Klimaatfonds werd 

afgezwakt ten overstaan van het initiële voorstel van de Europese 

Commissie? Klopt het ook dat de lidstaten bijvoorbeeld niet meer de 

helft dienen te cofinancieren? 

 

été amoindrie? Les États mem-

bres limitent-ils le cofinancement? 

 

01.02  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, er is vorige 

week een akkoord bereikt over Europese klimaatmaatregelen. Er zijn 

behoorlijk wat voorstellen uit het plan van Frans Timmermans 

overeind gebleven, en dit amper een jaar nadat hij ze heeft 

voorgesteld. Dat illustreert de urgentie van het dossier. Dat 

klimaatpakket moet nu in wetgeving omgezet worden. Kunt u een 

overzicht geven van een aantal belangrijke beslissingen daaruit? 

 

Bij zo'n akkoord slepen lidstaten vaak, vooral in de eindfase, een 

aantal uitzonderingen of overgangsmaatregelen in de wacht. Niet 

overal is de situatie immers gelijkaardig. Ik heb de indruk dat dat voor 

ons land niet of nauwelijks het geval is. Heeft dat te maken met onze 

positie in die onderhandelingen? Ik heb namelijk gezien dat wij ons in 

op z'n minst drie van de vijf dossiers onthouden hebben. Hoe zijn wij 

tot dat standpunt gekomen? Dat zou ik graag van u vernemen. Blijven 

wij inderdaad wat uitzonderingen of overgangsmaatregelen betreft in 

de kou staan? 

 

01.02  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Dans le récent accord sur les 

mesures européennes en matière 

climatique, de nombreuses propo-

sitions de Frans Timmermans ont 

été maintenues, ce qui illustre 

l'urgence du dossier.  

 

Quelles sont les principales 

décisions de l'accord? Pour la 

Belgique, peu ou pas d'exceptions 

ou de mesures transitoires ont été 

prévues. J'aimerais avoir des 

précisions à ce sujet. 

 

01.03  Christian Leysen (Open Vld): Niemand betwist de nood aan 

maatregelen voor de klimaattransitie. Er is zowel klimaatzekerheid als 

energiezekerheid nodig. Hoe beoordeelt u dat evenwicht in dit 

pakket? 

 

Wat de urgentie betreft, in hoeverre wil men niet te veel ineens, door 

het ene plan na het andere te lanceren nog vooraleer de bestaande 

actieplannen afgeklopt en in uitvoering zijn? 

 

01.03  Christian Leysen (Open 

Vld): Comment la ministre évalue-

t-elle l'équilibre nécessaire entre la 

sécurité climatique et la sécurité 

énergétique dans le paquet de 

mesures adoptées? Ne veut-on 

pas aller trop vite en lançant de 

nouveaux projets avant même que 

les projets existants aient été 

finalisés et mis en œuvre? 

 

01.04  Zakia Khattabi, ministre: Messieurs les députés, je vais me 

permettre de répondre à la première question relative aux 

déclarations de ma collègue. C'est bien comme ministre que je 

réponds, mais en tant qu'écologiste – donc, pas comme ministre – je 

ne puis que reconnaître que des interrogations méritent d'être 

soulevées. Cela dit, en ma qualité de ministre d'un gouvernement 

composé de sept partis, je mesure l'enjeu de la négociation et des 

positions différentes, ainsi que de la présence des vingt-sept, et je ne 

01.04  Minister Zakia Khattabi: 

Niet in mijn hoedanigheid van 

minister maar als ecologiste moet 

ik erkennen dat men zich hierbij 

vragen kan stellen. Als minister in 

een coalitieregering kan ik 

evenwel inschatten wat de inzet 

van deze onderhandelingen was 
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puis que saluer la conclusion d'un accord. Certes, comme écologiste, 

je puis vous dire que nous n'en ferons jamais assez. 

 

Avant d'aborder les questions concrètes, je tiens à vous présenter 

une lecture générale des décisions qui ont été prises lors de ce 

Conseil. Cela me semble nécessaire si nous voulons comprendre les 

décisions adoptées par notre pays. 

 

en wat het betekent om met 27 

lidstaten rond de tafel te zitten. 

Daarom ben ik blij met het 

bereikte akkoord.  

 

Om de door ons land genomen 

beslissingen goed te kunnen 

begrijpen geef ik eerst een 

algemeen overzicht van wat er 

tijdens de vergadering van de 

Europese Raad beslist werd.  

 

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 juni nam de Raad zijn 

positie aan over het klimaatdossier en het 'Fit for 55'-pakket, met 

name de Effort Sharing Regulation, het ETS, inclusief het ETS-

luchtvaart, de uitbreiding naar de maritieme sector en zijn gebouwen 

en wegvervoer, het Sociaal Klimaatfonds, LULUCF en de CO2-

normen voor personen en bestelwagens. Dit is een belangrijke stap in 

het waarmaken van de Europese doelstelling om tegen 2030 de 

uitstoot met minstens 55 % te reduceren en klimaatneutraal te worden 

tegen 2050, zoals vereist door de Europese klimaatwet. Hopelijk 

vinden we snel overeenstemming met het Europees Parlement zodat 

we onze burgers en ondernemingen duidelijkheid en investerings-

zekerheid kunnen verschaffen. 

 

Le Conseil européen a adopté le 

dossier climatique et le paquet 

"Ajustement à l'objectif 55", 

notamment le règlement sur la 

répartition de l'effort, le système 

d'échange de quotas d'émission 

(SEQE), y compris pour l'aviation, 

l'extension du SEQE au secteur 

maritime et aux secteurs du 

bâtiment et du transport routier, le 

Fonds social pour le climat, 

l'UTCATF et les normes de CO2 

pour les voitures particulières et 

les camionnettes. Il s'agit d'une 

étape importante. Nous espérons 

que nous trouverons bientôt un 

accord avec le Parlement 

européen. 

 

Je rappelle aussi que c'est la position du Conseil qui a été adoptée, 

de telle sorte que le trilogue peut seulement commencer. C'est bien 

de cette étape-là que nous parlons. 

 

Bien que les positions finalement adoptées par le Conseil adaptent les 

propositions initiales de la Commission sur différents points, sous la 

forme d'un certain nombre d'exceptions temporaires et de reports 

d'entrée en vigueur de certaines mesures, le niveau d'ambition 

général a heureusement été préservé, ce qui garantit l'atteinte de 

l'objectif de -55 %.  

 

C'est un signal clair du Conseil que le défi climatique demeure au 

centre des préoccupations. Cela participe, dans une mesure 

importante, à la solution face à l'actuelle crise énergétique, plutôt que 

d'en être une cause ou de  constituer une entrave à la résolution de 

cette crise. 

 

Het standpunt van de Raad werd 

aangenomen; de trialoog kan 

opgestart worden. Hoewel de 

Raad de voorstellen van de 

Commissie op diverse punten 

aangepast heeft, werd het 

ambitieniveau gehandhaafd, zodat 

de doelstelling om de CO2-uitstoot 

met 55 % terug te dringen, 

gewaarborgd blijft. Voor de Raad 

blijft de klimaatuitdaging de 

hoofdbekommernis en maakt ze 

deel uit van de oplossing voor de 

energiecrisis. 

 

Ik wil  hierbij ook uitdrukkelijk mijn waardering uitspreken voor de 

inspanningen van de technische experts uit de administraties van de 

verschillende overheden en van de diplomatieke vertegenwoordigers. 

Het voorbije jaar werd er intensief gewerkt aan dit historische 

klimaatpakket, en dat niet zonder resultaat. Ik geef enkele 

voorbeelden van zaken die uit de onderhandelingen zijn gekomen: het 

onderzoek naar de mogelijkheid om nationaal sneller te gaan met de 

uitfasering van verbrandingsmotoren, de opname van kleinere 

schepen in de koolstofbeprijzing van het EU ETS of de bescherming 

van innovatieve investeringen in de staalindustrie. Al die punten zijn 

Les experts techniques des 

différents gouvernements et les 

représentants diplomatiques ont 

travaillé intensivement sur ce 

paquet de mesures climatiques 

historiques et ont abouti à un beau 

résultat, comme la recherche 

d'une élimination progressive plus 

rapide des moteurs à combustion, 

les navires plus petits dans la 
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opgenomen in het uiteindelijke compromis van de Milieuraad. 

 

Het zijn punten waarvoor ook België heeft geijverd. Dat toont aan dat, 

als we met de vier regeringen samen een positie innemen, we kunnen 

wegen op het Europese niveau. Milieuorganisaties hebben de 

inspanningen van België op het vlak van transport en energie, onder 

meer in het dossier van de CO2-normen voor voertuigen en de ESR, 

bijgevolg beoordeeld als bij de beste van alle lidstaten in Europa. 

 

tarification du carbone du 

SEQE-EU ou la protection des 

investissements innovants dans 

l'industrie sidérurgique. Cela 

démontre que, quand les quatre 

gouvernements adoptent une 

position commune, la Belgique 

peut peser au niveau européen. 

 

Malheureusement, la Belgique a finalement dû s'abstenir explicite-

ment sur trois dossiers cruciaux, à savoir non seulement l'Emission 

Trading System (ETS) européen et le Fonds social pour le climat 

mais aussi l'Effort Sharing Regulation (ESR) qui répartit les efforts 

entre les États membres. Avec une telle position, nous nous sommes, 

en fait, placés hors jeu et nous n'avons pas été en mesure de peser 

sur les négociations dans la dernière ligne droite sur ces dossiers-là. 

Nous nous sommes ainsi rangés du côté d'une petite minorité d'États 

membres. Ce qui nous a mis dans cette situation, c'est la position 

adoptée par la Région flamande qui a formellement demandé que la 

Belgique s'abstienne sur ces trois dossiers et cela, indépendamment 

des évolutions issues des négociations au Conseil. 

 

La position de la Région flamande était inconditionnelle, ce qui nous a 

enlevé toute possibilité de plaider encore pour des concessions en 

notre faveur lors du Conseil Environnement, bien que le fédéral et les 

deux autres Régions pouvaient offrir à la présidence française la 

perspective que le paquet soit approuvé. Je ne prive évidemment 

personne du droit de défendre bec et ongles ses intérêts politiques 

mais il faut, à un moment donné, prendre conscience que l'absence 

totale de volonté de compromis a pour effet non seulement de sortir la 

Belgique des négociations mais aussi de mettre ses propres intérêts 

hors jeu.  

 

Je ne peux qu'espérer que le blocage interne sur ces trois dossiers 

pourra être rapidement levé de façon à ce que nous puissions 

retrouver rapidement la place et le rôle qui sont les nôtres dans le 

cadre des trilogues avec le Parlement européen et ainsi faire avancer 

de manière constructive le projet européen en matière de transition 

climatique. 

 

Doordat het Vlaams Gewest vroeg 

om ons te onthouden bij de 

besprekingen over drie cruciale 

dossiers (het Emissions Trading 

System, het Sociaal Klimaatfonds 

en de Effort Sharing Regulation), 

hebben we helaas geen invloed 

kunnen uitoefenen op de 

eindonderhandelingen over die 

dossiers. 

 

Het Vlaamse standpunt was 

onvoorwaardelijk, waardoor we bij 

de Milieuraad geen toegevingen in 

ons voordeel konden bepleiten. Ik 

ontzeg niemand het recht om zijn 

politieke belangen te verdedigen, 

maar door de weigering om een 

compromis te sluiten kwam ons 

land buiten de onderhandelingen 

te staan en werden onze eigen 

belangen buiten spel gezet. Ik 

hoop dat die interne blokkering 

opgeheven wordt, zodat we snel 

weer onze rol kunnen opnemen in 

de trialogen met het Europees 

Parlement en zodat we het 

Europese project inzake klimaat-

transitie vooruit kunnen helpen. 

 

Specifiek inzake uw vraag over het ETS-BRT en het Sociaal 

Klimaatfonds heb ik er, zoals u weet, altijd voor gepleit dat de 

klimaattransitie een sociaal rechtvaardige transitie moet zijn. De Raad 

heeft er inderdaad voor gekozen om het nieuwe ETS, dat een 

prijssignaal moet geven, een jaar later in te voeren dan initieel was 

vooropgesteld. 

 

De invoering van het Sociaal Klimaatfonds, dat de mogelijke sociale 

gevolgen van dat prijssignaal moet milderen, wordt daarom eveneens 

uitgesteld, wat inderdaad zorgt voor een verlaging van het volume tot 

59 miljard euro in de periode tot 2032. In realiteit zorgt dat echter niet 

voor een verlaging van de steun voor het compenseren van de sociale 

impact, vermits de timing van het SCF de timing van het invoeren van 

de koolstofprijs via het ETS-BRT blijft volgen. U kan dus bezwaarlijk 

over kortwieken spreken. Het SCF blijft bovendien een heel 

substantieel fonds, net iets kleiner dan het Cohesiefonds. 

 

Bovendien heeft ons land de mogelijkheid om alle andere inkomsten 

La transition climatique doit être 

une transition socialement juste. 

Le Conseil a choisi de retarder le 

nouveau SEQE d'un an par 

rapport à ce qui avait été prévu. 

Cela reportera également 

l'introduction du Fonds social pour 

le climat, dont le volume sera en 

effet réduit à 59 milliards d'euros 

dans la période allant jusqu'à 

2032. Toutefois, cela ne signifie 

pas que le soutien sera moindre. 

Le Fonds social pour le climat 

reste un fonds important. En outre, 

la Belgique peut également utiliser 

toutes les autres recettes du 

nouveau système SEQE sur la 

construction et le transport routier 
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uit het nieuwe ETS-BRT ook in te zetten voor de gezinnen en de 

kmo's. Binnen de federale overheid is er een consensus dat zoiets 

kan met een klimaatbonus, waarvoor ik heb geijverd, om tot een 

progressief effect te komen voor de inkomens van de gezinnen. 

 

pour les ménages et les PME. 

Dans ce contexte, le gouverne-

ment fédéral opte pour la mise en 

place d'un bonus climat. 

 

Dans le cadre du débat sur le Fonds social pour le climat, il importe 

de veiller à ce que le soutien accordé par le biais de ce Fonds pour 

des investissements directs et des mesures bénéficie de façon 

effective aux ménages les moins favorisés. Je vais, pour ma part, 

mettre tout en œuvre pour que cela figure au centre du plan social 

pour le climat que nous devons soumettre à la Commission 

européenne en 2023 pour pouvoir prétendre à la part de ce Fonds qui 

nous revient.  

 

De via het Sociaal Klimaatfonds 

verleende investeringssteun moet 

de minstbedeelden ten goede 

komen. Ik zal daar in het kader 

van het sociaal klimaatplan, dat in 

2023 aan de Commissie voor-

gelegd moet worden, werk van 

maken. 

 

01.05  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, dank voor uw 

toelichting, vooral in verband met de niet-ETS-sectoren, de uitbreiding 

en het verband met de inkomsten voor het Sociale Klimaatfonds.  Ik 

dacht dat er in het Europees Parlement een akkoord was dat het 

systeem eerst voor de commerciële sector zou worden ingevoerd, en 

daarna pas voor de huishoudens? 

 

01.05  Kurt Ravyts (VB): Est-il 

exact que le système sera dans un 

premier temps instauré pour le 

secteur commercial, et ensuite 

seulement pour les ménages? 

 

01.06  Zakia Khattabi, ministre: C'est la raison pour laquelle j'ai 

évoqué le fait que, dans ce cas, chaque acteur du trilogue a adopté 

sa position au préalable. Le Parlement a donc adopté pour lui-même 

la position que vous avez évoquée. Ce sera la position qu'il adoptera 

dans le cadre du trilogue.  

 

01.06  Minister Zakia Khattabi: In 

het kader van de trialoog zal het 

Europees Parlement het standpunt 

dat het op voorhand ingenomen 

heeft, verdedigen.  

 

Het heeft niets te maken met de positie van onze Raad. Dat is de 

onderhandelingspositie van het Parlement. 

 

 

01.07  Kris Verduyckt (Vooruit): Wat er gebeurd is, is goed. Europa 

heeft getoond dat het kan werken. De wetgeving moet er wel best zo 

snel mogelijk komen. We hebben niet veel tijd meer om de -55 % 

tegen 2030 te halen. We zien de gevolgen van de klimaatopwarming 

vandaag op vele plaatsen, ook in Europa. In Griekenland zijn er 

momenteel bijzonder veel bosbranden. Gisteren was er een ongeluk 

met een gletsjer in Italië. Dat heeft allemaal een duidelijke link met de 

klimaatopwarming. 

 

U was duidelijk, wat de onderhandelingen betreft. Er waren inderdaad 

drie onthoudingen, onder andere rond het ETS Sociaal Klimaatfonds. 

Ik denk dat uw analyse zeer duidelijk was. We zetten ons daardoor 

zelf buitenspel. België zat namelijk mee rond de tafel om te 

onderhandelen over de Europese klimaatmaatregelen. We moeten 

allemaal beseffen wat de gevolgen zijn van de onthoudingen en het 

gebrek aan ambitie van vooral de Vlaamse regering en de Vlaamse 

minister voor Klimaat die ons gijzelt.  

 

Er wordt aan de onderhandelingstafels namelijk geen rekening meer 

gehouden met ons land. Sommige landen hebben uitzonderings-

maatregelen of uitzonderingen gekregen rond bijvoorbeeld de 

uitfasering van de brandstofwagen of uitstootrechten. Ons land heeft 

op dat vlak echter niets gekregen. Ik zou dan ook willen dat mevrouw 

Demir dat gaat uitleggen aan de Vlaamse havenindustrie en 

bedrijven. Ze laat haar eigen bedrijven in de kou staan. We schieten 

dus in onze eigen voet en ik hoop dat alle betrokkenen dat beseffen. 

 

01.07  Kris Verduyckt (Vooruit): 

L'Europe démontre ainsi que son 

paquet de mesures fonctionne. Il 

convient à présent de légiférer le 

plus rapidement possible, car le 

temps nous est compté. Il y a 

effectivement eu trois abstentions. 

Nous nous mettons nous-mêmes 

sur la touche. Nous devons 

prendre conscience des consé-

quences du manque d'ambition du 

gouvernement flamand en 

particulier. Notre pays n'est plus 

pris en compte aux tables de 

négociations. J'espère que la 

ministre Demir expliquera à 

l'industrie portuaire et aux 

entreprises flamandes pourquoi 

notre pays ne bénéficie d'aucune 

mesure d'exception. 

 

Het incident is gesloten. 
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L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green 

Deal) over "De nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie" (55029308C) 

02 Question de Kurt Ravyts à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et 

Green Deal) sur "La Conférence nationale pour une transition juste" (55029308C) 

 

02.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, op 13 mei hebt u in 

de ministerraad een nota laten goedkeuren over de organisatie van 

de lang aangekondigde conferentie over een sociaal rechtvaardige 

transitie. Die conferentie wil de klimaat- en milieudoelstellingen 

koppelen aan een uitbreiding van sociale verworvenheden en het 

beperken van de sociaal-economische risico's.  

 

De officiële opstart is nu blijkbaar naar 2023 opgeschoven, terwijl er 

eerst sprake was van 2021 en daarna van 2022. Blijkbaar is er nu 

eindelijk een nota goedgekeurd. In uw recente 1 meiboodschap 

verwees u ook naar de sociale partners, die u ertoe opriep om hun 

desiderata en bezorgdheden kenbaar te maken.  

 

Kunt u meer toelichting geven bij die nota? In hoeverre zijn de 

deelstaten bij die conferentie betrokken? Is die kwestie al in het 

Overlegcomité of in andere gremia aan bod gekomen? Tenzij ik mij 

vergis, was het toch de bedoeling dat ook de sociale partners een 

belangrijke rol zouden spelen bij die nationale conferentie? 

 

02.01  Kurt Ravyts (VB): Le 

conseil des ministres s'est penché 

sur la conférence sur la transition 

socialement juste, annoncée de 

longue date, le 13 mai dernier. La 

note a été approuvée, mais il 

semble que la mise en route 

officielle a été reportée de 2021 à 

2023.  

 

La ministre peut-elle donner plus 

de détails à propos de cette note? 

 

02.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Ravyts, de nota die ik aan de 

ministerraad heb voorgelegd is, zoals de procedure voorschrijft, 

bedoeld om mij te mandateren om onderhandelingen op te starten 

met de deelentiteiten ter voorbereiding van het Overlegcomité in de 

herfst van dit jaar, met het oog op de organisatie van een nationale 

conferentie over een rechtvaardige transitie. 

 

In die zin bevat deze nota geen inhoudelijke oriëntatie. Deze 

demarche heeft net de bedoeling de deelentiteiten te betrekken bij het 

proces van de nationale conferentie. Ik reken dan ook op een goede 

interactie en samenwerking met mijn collega's uit de Gewesten en 

Gemeenschappen, want het onderwerp is belangrijk. Indien we 

binnen het Overlegcomité toch niet tot een akkoord zouden komen, 

zal de conferentie in 2023 enkel op federaal niveau georganiseerd 

worden. 

 

Laat mij nog even ingaan op de Staten-Generaal Rechtvaardige 

Transitie die ik op 24 mei 2022 lanceerde. Vandaag bestaat er nog 

geen systematische en samenhangende dynamiek rond het thema. Ik 

wil hier dan ook voorbereidend werk van maken, in voorbereiding van 

de nationale conferentie. 

 

De Staten-Generaal bestaat uit vier luiken die resultaten moeten 

opleveren tegen de lente van 2023. Het Hoog Comité Rechtvaardige 

Transitie, dat bestaat uit 22 wetenschappers, onder het 

covoorzitterschap van professor Bea Cantillon van de UA en Marek 

Hudon van de ULB, bezorgt mij een wetenschappelijk rapport. Agora, 

een burgerparticipatie, geeft haar invalshoek met betrekking tot een 

rechtvaardige transitie. Er komt ook een forum waarbij aan het 

maatschappelijk middenveld memoranda worden gevraagd. De 

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en andere advies-

organen, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zullen de 

02.02  Zakia Khattabi, ministre: 

Conformément à la procédure, je 

demande dans la note d'obtenir un 

mandat pour entamer les négocia-

tions avec les entités fédérées sur 

la préparation du Comité de 

concertation qui organisera la 

conférence nationale sur une 

transition juste. La note ne contient 

donc aucune orientation sur le 

plan du contenu. 

 

J'espère pouvoir compter sur la 

bonne coopération des régions et 

des communautés. Si le Comité 

de concertation ne parvient pas à 

un accord, la conférence sera 

uniquement organisée au niveau 

fédéral en 2023. 

 

Vu qu'une dynamique systéma-

tique et cohérente autour de ce 

thème fait encore défaut, j'ai lancé 

le 24 mai 2022 les États-Généraux 

de la transition juste, en y 

associant les partenaires sociaux 

et d'autres parties prenantes. Les 

résultats devraient être disponibles 

d'ici le printemps de 2023. 
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resultaten van hun interacties bekendmaken. De sociale partners en 

andere stakeholders zullen dus een belangrijke rol spelen tijdens de 

voorbereiding en het proces van de nationale conferentie. 

 

02.03  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, dank u voor uw uitleg 

bij die nota. Deze nota geeft inderdaad geen inhoudelijke oriëntatie, 

maar schetst wel het framework voor de voorbereiding van die 

nationale conferentie. Aangezien de Vlaamse regering uiteindelijk een 

zeer concreet en praktisch energie- en klimaatplan heeft en haar 

constructieve medewerking aanbiedt, verwacht ik dat u daarover 

overeenstemming bereikt. Dat lijkt mij met betrekking tot dit thema 

wel logisch. We zullen elkaar hierover in het najaar ongetwijfeld 

opnieuw spreken. 

 

02.03  Kurt Ravyts (VB): La note 

esquisse le cadre des préparatifs 

de la conférence nationale. Je 

suppose qu'un accord sera conclu 

avec la Flandre, qui s'est dotée 

d'un plan énergie-climat très 

concret et pratique. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Vraag van Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green 

Deal) over "Het Europees verordeningsvoorstel rond ontbossingsvrije producten" (55029309C) 

03 Question de Kurt Ravyts à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et 

Green Deal) sur "La proposition de règlement européen sur les produits zéro déforestation" 

(55029309C) 

 

03.01  Kurt Ravyts (VB): We hebben vandaag alweer slecht nieuws 

gekregen over het Amazonewoud, mevrouw de minister. De 

wereldwijde ontbossing blijft een betreurenswaardige evolutie en dus 

een belangrijk thema. 

 

Op de Europese Milieuraad werd blijkbaar ook een akkoord bereikt 

over een Europees verordeningsvoorstel rond ontbossingsvrije 

producten. Alle importeurs zouden moeten nagaan of er voor een 

vastgelegde lijst aan producten, bos werd gekapt. We spreken over 

palmolie, rundvlees en soja, koffie, cacao en timmerhout. Ook een 

aantal afgeleide producten, zoals leder, chocolade en meubels, vallen 

onder het toepassingsgebied. Niet-EU-landen zullen ingedeeld 

worden aan de hand van een risicoschaal: hoe hoger het risico, hoe 

zwaarder de vereisten voor handelaars zullen zijn. 

 

Volgens een aantal milieubewegingen is het echter niet genoeg, 

mevrouw de minister. Men verwijst naar een aantal ecosystemen die 

onbeschermd worden gelaten zoals graslanden, wetlands en de 

Braziliaanse cerrado. De milieuorganisaties zijn ook ontgoocheld over 

de definitie van ontbossing of bosdegradatie. Het verordenings-

voorstel werd blijkbaar gewijzigd. De gehanteerde definitie in het 

akkoord zou immers alleen van toepassing zijn op de omzetting van 

oerbossen tot plantagebossen. Dat zou de grote meerderheid van de 

bossen in de EU onbeschermd laten en vele schadelijke 

bosbouwpraktijken in stand houden. Men besluit met te zeggen dat 

dat ertoe zou kunnen leiden dat de EU-markt openblijft voor 

producten zoals hout en papier die afkomstig zijn van vernietigde 

bossen, met inbegrip van oerbossen, voordat die formeel zijn 

omgevormd tot boomplantages of landbouwgrond. 

 

Kunt u meer toelichting geven bij het akkoord over het voorstel van 

Europese verordening van de Commissie? Hoe reageert u op de 

kritiek van een aantal milieubewegingen? 

 

03.01  Kurt Ravyts (VB): Un 

accord portant sur une proposition 

de règlement européen relatif aux 

produits zéro déforestation a été 

conclu. Toutefois, selon les 

mouvements environnementaux, 

cet accord pèche par un manque 

d'ambition. Un certain nombre 

d'écosystèmes ne bénéficieraient 

pas de protection et la définition de 

la déforestation ne s'appliquerait 

qu'à la conversion de forêts 

primaires en forêts de plantation, 

laissant se perpétuer de 

nombreuses pratiques de 

sylviculture néfastes.  

 

La ministre peut-elle expliquer la 

proposition européenne? Com-

ment réagit-elle aux critiques des 

mouvements environnementaux? 

 

03.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Ravyts, niet alleen inzake het 03.02  Zakia Khattabi, ministre: 
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belangrijke en grote klimaatpakket heeft de Milieuraad op 28 juni 

belangrijke stappen voorwaarts gezet, maar ook inzake het voorstel 

van verordening over de ontbossingvrije toeleveringsketens. De 

Europese Commissie diende dat voorstel van verordening in 

november 2021 in, waarna het werd besproken in een ad-

hocwerkgroep van experts vanaf januari. 

 

Ik ben verheugd dat het voorstel van verordening een prioriteit van het 

Franse voorzitterschap was. Het is belangrijk dat er snel een wettelijk 

bindend kader komt, zodat enkele belangrijke toeleveringsketens die 

gevoelig zijn voor ontbossing zo snel mogelijk ontbossingsvrij worden. 

 

De tekst van de verordening is op veel punten, ook dankzij de 

ambitieuze positie van ons land, sterker geworden. België heeft in de 

onderhandelingen, samen met de andere landen van het Amsterdam 

Declaration Partnership, het voortouw genomen om de tekst zo 

ambitieus mogelijk te maken. De Belgische experts hebben ervoor 

gezorgd dat de tekst op verschillende punten is verbeterd. 

 

Het Franse voorzitterschap heeft voor de Milieuraad dan ook een 

voorstel voor algemene oriëntatie of general approach ingediend. Alle 

lidstaten spraken hun steun uit voor de aanneming van die algemene 

oriëntatie en namen nota van het evenwichtige en ambitieuze 

resultaat. 

 

Verschillende lidstaten waaronder België beklemtoonden tijdens de 

vergadering van de Milieuraad dat de aanneming van de algemene 

oriëntatie slechts de eerste stap in de strijd tegen ontbossing en de 

aantasting van de bossen is. Zij kijken uit naar de komende 

trialoogbesprekingen in het kader van het Tsjechische voorzitterschap 

en spraken de wens uit om die zo spoedig mogelijk af te ronden. 

 

De Milieuraad heeft met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring 

gegeven aan de algemene oriëntatie, zoals de door het Franse 

voorzitterschap werd voorgesteld. 

 

Ik ben net als veel van mijn collega's erover verheugd dat we nu 

beschikken over een tekst die ambitieus, doeltreffend, onmiddellijk 

toepasbaar en verenigbaar is met WHO-regels is en dat de 

onderhandelingen met het Europees Parlement snel kunnen worden 

aangevat. 

 

De week voor de bijeenkomst van de Milieuraad heb ik op mijn 

kabinet een delegatie van de milieubeweging, ontvangen om naar 

haar te luisteren en haar bezorgdheden goed te begrijpen. Jammer 

genoeg is over een aantal van haar bezorgdheden geen 

overeenstemming bereikt tijdens het intra-Belgisch overleg, omdat 

een aantal collega-ministers zich niet kon vinden in de voorstellen die 

op tafel lagen. 

 

Desondanks was de algemene ambitieuze oriëntatie er niet gekomen 

zonder de hulp en de steun van de vele burgers en verschillende 

stakeholders, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ik ben echt 

dankbaar voor alle input en voorstellen die de Belgische experten 

hebben ontvangen uit diverse hoeken en van verschillende 

stakeholders. Meer dan 1 miljoen Europeanen eisten via de 

campagne Together4Forests een sterke nieuwe EU-wet om de 

ingevoerde ontbossing tegen te gaan. Dat is een sterk signaal, 

La Commission européenne a 

déposé une proposition de 

règlement sur les chaînes 

d'approvisionnement sans défo-

restation en novembre 2021, qui 

ensuite a été examinée par un 

groupe de travail ad hoc composé 

d'experts. Le texte du règlement a 

été renforcé sur de nombreux 

points, notamment grâce à la 

position ambitieuse de notre pays. 

Le Conseil Environnement du 

28 juin 2022 a adopté à l'unanimité 

une orientation générale. Plusieurs 

États membres ont souligné qu'il 

ne s'agissait que d'un premier pas 

dans la lutte contre la défores-

tation. Ils attendent avec impa-

tience les prochains trilogues. Je 

me réjouis que nous disposions 

désormais d'un texte ambitieux, 

efficace, immédiatement applicab-

le et compatible avec les règles de 

l'OMC, et que les négociations 

avec le Parlement européen 

puissent débuter prochainement. 

 

J'ai reçu une délégation du 

mouvement environnemental. 

Certaines de leurs préoccupations 

n'ont pas fait l'objet d'un 

consensus lors de la concertation 

intra-belge, dès lors que certains 

collègues ne pouvaient pas 

adhérer aux propositions qui ont 

été mises sur la table. Toutefois, 

cette orientation ambitieuse 

n'aurait pas été possible sans le 

soutien des différentes parties 

prenantes et les contributions que 

nous avons reçues de différents 

horizons. Par le biais de la 

campagne Together4Forests, plus 

d'un million d'Européens ont exigé 

une nouvelle loi européenne forte 

pour lutter contre la déforestation. 
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komende vanuit de maatschappij. Ik ben verheugd met de oproep van 

zo vele burgers, organisaties en bedrijven om samen de handen in 

elkaar te slaan in de strijd tegen ontbossing. 

 

03.03  Kurt Ravyts (VB): Er is inderdaad nood aan een wettelijk 

bindend kader om ontbossing voor de toeleveringsketens te 

vermijden. De algemene oriëntatienota kwam dus eigenlijk geen 

moment te vroeg. Ik neem er akte van dat er wederom geen overeen-

stemming kon worden bereikt op het intra-Belgische overlegniveau. 

Dat zal wel te maken hebben met een aantal specifieke aspecten van 

de Vlaamse geografie, veronderstel ik. We zullen daar ons licht eens 

over opsteken in het Vlaams parlement. 

 

03.03  Kurt Ravyts (VB): Nous 

nous informerons auprès du 

Parlement flamand en ce qui 

concerne l'absence d'accord au 

niveau intra-belge. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Kris Verduyckt aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 

Green Deal) over "De aandacht voor de klimaatverandering in het nieuwe strategische concept van de 

NAVO" (55029372C) 

04 Question de Kris Verduyckt à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et 

Green Deal) sur "L'attention portée au changement climatique dans le nouveau concept stratégique 

de l'OTAN" (55029372C) 

 

04.01  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, op de NAVO-

top in Madrid was er heel veel aandacht voor de defensiebudgetten 

van verschillende landen en voor het feit dat de NAVO wordt 

uitgebreid met Finland en Zweden. Iets minder aandacht was er voor 

het nieuwe strategische concept van de NAVO, maar dat is toch ook 

niet onbelangrijk. Daarin zegt de NAVO immers wat ze de komende 

jaren wil gaan doen, waarop ze wil inzetten en ook wat voor haar de 

grote nieuwe bedreigingen zijn.  

 

Ik stel vast dat ook daar, net zoals in ons nationaal strategisch plan, 

wordt gezegd dat de klimaatopwarming de grootste bedreiging is 

waarmee wij aan de slag moeten gaan. Het is goed dat de NAVO dat 

zegt en dat ook wil omzetten in een strategie. Ze geeft ook aan de 

ecologische voetafdruk van de alliantie te willen verlagen.  

 

Er werden ook uitspraken gedaan over het strategisch-militaire aspect 

van het Arctisch gebied. Men zegt dat de potentie er is dat daar door 

het smeltende ijs heel wat kostbare grondstoffen vrijkomen. Het 

standpunt van Europa is gekend, Europa wil daar een moratorium op. 

Ook daarover heeft men gesproken op die top in Madrid.  

 

Mevrouw de minister, hoe kijkt u naar dat nieuwe strategische 

concept van de NAVO? Op welke manier kan België daarmee aan de 

slag gaan? Ik zal deze vraag natuurlijk ook stellen aan uw collega van 

Defensie. Er is echter ook een belangrijke impact op uw beleids-

domein. Daarom stel ik deze vraag ook aan u.  

 

04.01  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Dans son nouveau Concept 

stratégique, l'OTAN considère que 

le réchauffement climatique est la 

plus grande menace à laquelle 

nous devons faire face. L'Alliance 

atlantique souhaite également 

réduire son empreinte écologique. 

Le sommet de l'OTAN à Madrid a 

également abordé les matières 

premières très précieuses que 

libérerait la fonte des glaces dans 

l'Arctique. L'Europe est favorable à 

un moratoire à cet égard.  

 

Comment la Belgique peut-elle 

aborder ce nouveau concept? 

 

04.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Verduyckt, bij ministeries 

van Defensie in het buitenland, in de Verenigde Staten en in het 

Verenigd Koninkrijk, is het opnemen van de klimaatcrisis als trend in 

hun strategische analyse en vervolgens ook in hun programma niet 

nieuw. Sedert het begin van deze eeuw staat dit bij hen op de agenda. 

De situatie inzake klimaatverandering is er inmiddels niet op 

verbeterd, wel integendeel. Het hoeft dan ook geen verwondering te 

wekken dat ook de NAVO daar anno 2022 in het nieuwe strategische 

04.02  Zakia Khattabi, ministre: 

La crise climatique est prise en 

compte depuis le début du siècle 

dans l'analyse stratégique et les 

programmes de Défense tant 

américain que britannique. 

L'attention que l'OTAN porte à 

cette question n'est donc pas 



 05/07/2022 CRIV 55 COM 845 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

10 

concept uitgebreid aandacht aan besteedt. Ik ben benieuwd of 

volksvertegenwoordigers die dromen van (…) aan de Belgische kust 

vinden dat ook de NAVO aan angstcreatie doet. 

 

Mag ik er trouwens op wijzen dat ik tijdens het debat in België over de 

hoogte van het defensiebudget het standpunt heb ingenomen dat 

veiligheid niet enkel een kwestie is van investeren in Defensie, maar 

ook in voedsel- en energieveiligheid, aanpassing aan de klimaat-

verandering, omgaan met grondstoffenschaarste en risicoanalyse van 

onze infrastructuren, investeringen en industrieën. Onze veiligheid 

verdient meer dan 2 % van ons bnp. Aanzienlijke investeringen in een 

rechtvaardige transitie zijn nodig. Dit zijn allemaal thema's die ook in 

het strategische concept 2022 van de NAVO  worden vermeld. 

 

Mijn standpunt is niet nieuw maar loopt als een rode draad doorheen 

mijn beleid. Vorig jaar is de regering akkoord gegaan met mijn 

voorstel een OCAD voor het klimaat op te richten, dat de Nationale 

Veiligheidsraad adviseert. De operationalisering daarvan loopt. Dit 

jaar wordt er ook een programma voor een rechtvaardige 

grondstoffenresiliënte samenleving gelanceerd. Dit programma moet 

bestaan uit een nieuwe kenniscel bij het Federaal Instituut voor 

Duurzame Ontwikkeling, de financiering en de begeleiding van 

wetenschappelijk onderzoek bij BELSPO en het opzetten van een 

subsidieprogramma voor bedrijven, waarbij beide laatste gericht zijn 

op design for scarcity. 

 

Op uw tweede en derde vraag zal ik nu nog niet antwoorden. Het 

strategische concept 2022 van de NAVO is eind vorige week 

aangenomen op de top in Madrid. Uw vraag is gisteren 

binnengekomen en ik zal mijn administratie vragen om een analyse 

uit te voeren. Aarzel ondertussen niet uw vragen te stellen, maar 

zoals u reeds zei, kunt u ze ook stellen aan mijn collega, de minister 

van Defensie. 

 

surprenante. Lors du débat sur le 

niveau du budget de la Défense, 

j'ai déjà souligné que la sécurité 

ne repose pas seulement sur les 

investissements dans la Défense, 

mais aussi sur la sécurité 

alimentaire et énergétique, l'adap-

tation au changement climatique, 

la gestion de la pénurie de 

matières premières et l'analyse 

des risques de nos infrastructures 

et industries. Notre sécurité mérite 

plus que 2 % du PIB: elle 

nécessite un investissement 

important dans une transition 

juste.  

 

L'année dernière, le gouvernement 

a accepté ma proposition de créer 

un OCAM Climat chargé de 

conseiller le Conseil national de 

sécurité. L'objectif est de lancer 

cette année encore un programme 

comprenant une nouvelle cellule 

de connaissances auprès de 

l'Institut fédéral pour le dévelop-

pement durable, des recherches 

scientifiques à BELSPO et un 

programme de subventions pour 

les entreprises, axé sur la notion 

de conception pour la rareté. 

 

Le nouveau Concept stratégique 

récemment approuvé doit d'abord 

faire l'objet d'une analyse. 

 

04.03  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, toen wij in de 

commissie voor Landsverdediging discussieerden over de 

veiligheidssituatie in ons land, viel het mij op dat de professoren en 

experts die daarmee aan de slag gaan, steeds vaker de link leggen 

met de klimaatverandering, terwijl sommige collega's die link soms 

nog niet willen of durven zien.  

 

Defensie zal als organisatie ook moeten veranderen. Het verhoogde 

budget zal daarbij helpen. Dat heeft voor een stuk te maken met de 

hulp aan de natie en uw plannen inzake dat OCAD, want wij moeten 

inderdaad kunnen ingrijpen wanneer er zich een klimaatramp 

voordoet. Het heeft ook te maken met hoe wij kijken naar veiligheid in 

de wereld. Ik ben er echt van overtuigd dat mensen die alles verliezen 

in een klimaatramp, mensen zijn die niets meer te verliezen hebben 

en heel vatbaar zijn voor extremistische groeperingen. Ook op dat 

vlak zullen er zich problemen voordoen. Het heeft ook te maken met 

de manier waarop wij in de wereld omgaan met ons materiaal en 

dergelijke op plaatsen waar men de gevolgen van de klimaat-

opwarming ziet. Defensie zal zich als organisatie daaraan moeten 

aanpassen en zal, ten slotte, ook haar ecologische voetafdruk moeten 

verkleinen. Daarover heb ik al heel wat vragen gesteld aan de 

minister van Landsverdediging.  

04.03  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Les experts aussi établissent de 

plus en plus souvent le lien entre 

la sécurité et le changement 

climatique. Le budget majoré peut 

aider la Défense à changer en tant 

qu'organisation. Outre l'aspect 

d'aide à la Nation et le projet pour 

un OCAM, d'autres facteurs 

entrent en ligne de compte: les 

citoyens qui ont tout perdu dans 

une catastrophe climatique sont 

plus enclins à adhérer à l'extrémis-

me; il est également important de 

savoir comment nous gérons nos 

équipements dans les endroits du 

monde où les effets du 

réchauffement climatique sont 

visibles. La Défense devra 

également réduire son empreinte 

écologique. 
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Ik kijk uit naar de aangekondigde analyse en zal ook uw collega nog 

bevragen, mevrouw de minister.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van Kris Verduyckt aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 

Green Deal) over "De uitspraak van het Supreme Court met betrekking tot de uitstootrechten" 

(55029379C) 

05 Question de Kris Verduyckt à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et 

Green Deal) sur "L’arrêt de la Cour suprême américaine concernant les droits d'émission" 

(55029379C) 

 

05.01  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, ik ben 

verbaasd dat ik als enige een vraag heb ingediend over deze 

uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. 

 

Toen het Amerikaans Hooggerechtshof een uitspraak deed over de 

abortusrechten in de VS stond ons Parlement nog net niet in brand. 

Heel wat collega's schreeuwden terecht moord en brand toen het ging 

over de rechten van veel Amerikaanse vrouwen die werden geschaad 

door die uitspraak. 

 

De uitspraak die hetzelfde Hooggerechtshof deed over de 

klimaatpolitiek in de VS belangt ons allen aan en heeft een effect op 

ons allemaal. De uitspraak luidde dat het EPA, het milieuagentschap 

van de Amerikaanse federale overheid, niet het recht heeft om de 

uitstoot van energiecentrales in de Amerikaanse staten te reguleren. 

Die uitspraak is een catastrofe voor het Amerikaanse klimaatbeleid en 

bijgevolg ook voor de hele wereld. 

 

Ik zal niet te diep ingaan op de uitspraak zelf, maar ik lees 

bijvoorbeeld dat Hans Bruyninckx, de directeur van het Europese 

Milieuagentschap, zegt dat, los van het feit dat de VS niet op een 

deftige manier aan klimaatbeleid zal kunnen doen, dit ook een effect 

heeft op veel andere landen in de wereld. Zij zouden zich immers 

kunnen afvragen waarom zij inspanningen zouden moeten leveren als 

de Verenigde Staten zich niet aan de internationale klimaatakkoorden 

houden. 

 

Het is in dit Parlement soms moeilijk om te zien wat er in andere 

landen gebeurt, maar dit heeft wel degelijk een impact op de 

internationale klimaatpolitiek. Hoe kijkt u daarnaar? Denkt u dat er op 

ons niveau of op het Europese niveau een manier is om de Verenigde 

Staten duidelijk te maken dat dit echt wel een probleem is? 

 

05.01  Kris Verduyckt (Vooruit): 

À mon grand étonnement, je suis 

le seul à poser une question sur la 

décision de la Cour suprême 

américaine qui a statué qui 

l'agence américaine de protection 

de l'environnement (Environment 

Protection Agency - EPA) n'est 

pas compétente pour réguler les 

émissions des centrales élec-

triques dans les États américains. 

C'est une catastrophe pour la 

politique climatique américaine et, 

par conséquent, pour le monde 

entier.  

 

Qu'en pense la ministre? L'Europe 

fera-t-elle comprendre aux États-

Unis que c'est problématique? 

 

05.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Verduyckt, de eerste dag 

van zijn mandaat besliste president Biden om opnieuw toe te treden 

tot het klimaatakkoord van Parijs. Hij stelde daarbij dat hij de 

broeikasgasemissies in de Verenigde Staten tegen 2030 met 50 tot 

52 % wilde verminderen in vergelijking met 2005. Dat was een heel 

belangrijke aankondiging, omdat dit de wereld in één klap 10 % 

dichter bracht bij de klimaatdoelstellingen die in Parijs werden 

afgesproken. 

 

Tussen woord en daad staat echter de weerbarstige realiteit. Het is nu 

zaak dat president Biden en zijn opvolgers de broeikasgasemissies dit 

05.02  Zakia Khattabi, ministre: 

Dès sa première journée de 

travail, le président américain 

Biden a décidé de réintégrer 

l'Accord de Paris sur le climat, 

rapprochant ainsi le monde de 

10 % des objectifs climatiques. 

M. Biden veut réduire de moitié les 

émissions de gaz à effet de serre 

au cours de cette décennie. En 

2020, les émissions de tous les 
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decennium effectief halveren. De laatste cijfers waarover we 

beschikken, dateren van 2020. In 2020 lagen de emissies van alle 

sectoren in de VS ongeveer 23 % onder het niveau van 2005 en die 

van de elektriciteitssector maar liefst 40 %. Door de covidepidemie 

lagen de emissies natuurlijk lager dan normaal. Uit de cijfers leren wij 

dat er voor de VS nog een lange weg af te leggen is om van -23 % 

naar -50 % te raken in 9 jaar tijd. 

 

Dat brengt ons bij de uitspraak in zaak nr. 20-1530 van het 

Amerikaanse Hooggerechtshof: West Virginia v. Environmental 

Protection Agency. De vraag van de rechters in de nieuwe zaak was 

of de Clean Air Act het milieuagentschap EPA toestond ingrijpende 

voorschriften uit te vaardigen voor de elektriciteitsproductie. 

 

Meer in het algemeen werd het Hof gevraagd te onderzoeken of het 

Congres bijzonder duidelijke taal moet spreken wanneer het 

uitvoerende agentschappen machtigt belangrijke politieke en 

economische vraagstukken aan te pakken. Het Hof concludeerde 6 

tegen 3 dat het agentschap niet aan alle energiecentrales tegelijk 

algemene regels kan opleggen die de broeikasgasemissies 

reduceren. Die macht komt volgens het Hooggerechtshof toe aan het 

Congres. 

 

Concreet, het EPA zou niet langer een ETS-systeem zoals wij dat 

kennen in Europa kunnen ontwikkelen om de emissies van alle 

centrales op een koolstofefficiënte wijze te doen dalen. Het kan wel 

nog optreden met milieuvoorschriften voor individuele centrales. 

 

De beslissing is zeker een klap voor het klimaatbeleid van de VS. Niet 

zozeer wegens haar onmiddellijke impact – de regelgeving van het 

EPA voor elektriciteitscentrales was immers nog niet actief –, maar 

wel omdat de weg naar het snel reguleren van de uitstoot nu 

afgesloten is. Nu moet de moeilijkere weg genomen worden van 

regelgeving via de staten of het Congres, waarbij de lobby van de 

fossiele sector zwaarder doorweegt. 

 

Over de grond van de zaak, of het milieuagentschap kon optreden 

binnen de Clean Air Act met algemene regelgeving, loopt al decennia 

een juridisch debat. Toch is de algemene trend in de energiesector in 

de Verenigde Staten niet zo verschillend als in de Europese Unie. Er 

komen nauwelijks tot geen steenkoolcentrales meer bij. 

 

In 2021 is er voor meer dan 100 miljard dollar geïnvesteerd in 

hernieuwbare energie en schone technologie, volgens Bloomberg 

New Energy Finance het hoogste bedrag ooit. Zo kwam er 

37 gigawatt aan capaciteit van zonne- en windenergie bij. Dat is onder 

meer omdat steeds meer grote bedrijven enkel hernieuwbare energie 

willen afnemen via zogenaamde clean power purchase agreements. 

De algemene trend zit goed, maar regelgeving kan de noodzakelijke 

versnelling bewerkstelligen. Dat is de inzet van dit debat. 

 

secteurs aux États-Unis étaient 

d'environ 23 % et celles du secteur 

de l'électricité même de 40 % 

inférieures aux niveaux de 2005. 

 

Selon la Cour suprême 

américaine, l'EPA ne peut en effet 

imposer des règles générales à 

toutes les centrales électriques en 

même temps. Un système 

d'échange de quotas d'émission 

semblable au système européen 

ne serait donc pas possible aux 

États-Unis. C'est sans doute un 

coup dur pour la politique 

climatique américaine, car cette 

décision ferme la porte à une 

réglementation rapide des 

émissions. Le fond de l'affaire fait 

l'objet d'un débat juridique depuis 

des décennies. Pourtant, la 

tendance générale du secteur de 

l'énergie aux États-Unis est 

comparable à celle de l'UE. On ne 

construit pratiquement pas, voire 

pas du tout, de centrales au 

charbon. En 2021, plus de 

100 milliards de dollars ont été 

investis dans les énergies 

renouvelables et les technologies 

propres. 

 

05.03  Kris Verduyckt (Vooruit): De uitspraak van het 

Hooggerechtshof is inderdaad moeilijk te beoordelen. Wat ik wel 

vaststel, is dat men er daar, door de impasse in de Amerikaanse 

politiek, nauwelijks nog in slaagt om grote beslissingen te nemen. Dat 

stemt uiteraard weinig hoopvol. 

 

De Verenigde Staten zijn vandaag een van de grootste uitstootlanden 

05.03  Kris Verduyckt (Vooruit): 

L'impasse dans laquelle se trouve 

la politique américaine fait 

qu'aucune décision importante ne 

peut être prise. Ce n'est pas très 

encourageant, car les États-Unis 

sont l'un des plus gros émetteurs 
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in de wereld. Ze zijn anderzijds ook altijd toonaangevend geweest en 

we hebben er altijd met grote ogen naar gekeken. Als ik echter 

vandaag kijk wat er op het vlak van abortusrechten, wapenrechten en 

op klimaatvlak – want dat heeft wel degelijk ook een invloed op ons – 

gebeurt, voel ik toch vooral veel onbegrip. 

 

U geeft in uw antwoord aan dat de bedrijven zelf daar wel hun 

verantwoordelijkheid nemen, terwijl de politiek misschien faalt. Dat is 

natuurlijk een heel trieste vaststelling. 

 

Ik kijk er met u naar uit welke gevolgen dat straks op de COP27 in 

Egypte zal hebben voor de internationale klimaatonderhandelingen. Ik 

ben samen met u niet echt gelukkig met de evolutie in dat land. 

 

de CO2 au monde. Je me 

demande quelles seront les 

conséquences internationales 

pour la COP27 en Égypte. 

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, ik wil graag even een citaat uit de Nederlandstalige cultuur met u 

delen. Willem Elsschot heeft 100 jaar geleden geschreven: "Tussen droom en daad staan wetten in de weg 

en praktische bezwaren." Als hij dat vandaag zou schrijven zou hij daar nog "en de gerechtshoven" aan 

toevoegen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

Ik heb nog vragen over de klimaatimpact van de oorlog en over de bewapeningswedloop, maar die zal ik de 

volgende keer stellen.  

 

Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit hierbij de vergadering. Tot binnenkort! 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.41 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 14 h 41. 

 

  

 


