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In aanwezigheid van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf het Europees Parlement groen licht voor een 
gemeenschappelijke Europese bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015. Hoewel de 
meeste lidstaten nog elk apart het Klimaatakkoord moeten ondertekenen, zorgt een Europees bekrachtigings-
besluit ervoor dat het akkoord al bij al vrij snel in werking kan treden. Het Europees parlement roept de lidstaten 
nu op om de bekrachtiging van het akkoord voor het einde van 2016 af te ronden. Voor ons land vormt dat 
een uitdaging want er moet een ronde van de verschillende parlementen gebeuren. Het Klimaatakkoord van 
Parijs is een juridisch afdwingbare overeenkomst tussen 187 landen om de temperatuurstijging beneden de 
2 graden te houden. Het was in zekere zin een historische stap, niet alleen om een voor de mens gevaarlijke 
klimaatverandering tegen te gaan maar ook om de transitie te kunnen maken naar een duurzame, klimaat-

neutrale wereldeconomie. In het akkoord is onder andere ook opgenomen om vanaf 2023 elke vijf jaar een balans op te maken van de 
klimaatinspanningen én ze desgevallend nog te verscherpen. Hoewel de bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs een serieuze 
stap is en het klimaatakkoord echt op langere termijn én vooral voor de toekomstige generaties moet gezien worden, gaat het slechts 
over woorden op papier. 

De Vlaamse Regering nam in april het initiatief om een heuse eigen Klimaattop te organiseren en daarna werd ook vanuit het Beleids-
domein Landbouw en Visserij een initiatief op poten gezet om met alle stakeholders te brainstormen over hoe en waar we kunnen bijdra-
gen om het aandeel van de landbouwsector in de klimaatverandering te verminderen. Op 20 juni was de eerste afspraak en werden heel 
wat ideeën genoteerd op de eerste Ronde Tafel Klimaat Landbouw en Visserij. Een tweede Ronde Tafel werd deze week georganiseerd, 
met de bedoeling terug te blikken op 20 juni en lopende studies van het Departement Landbouw en Visserij en van het ILVO voor te 
stellen om af te sluiten met een panel gesprek waar ook het ABS aan deelnam. Wij wezen er alvast op dat het belang van de landbouw 
in het Vlaamse plaatje van de broeikasgasuitstoot beperkt is (8 % totaal en 5% uit de veehouderij) en een volledig koolstofvrije landbouw 
onmogelijk is. Daarenboven kan er alleen maar geïnvesteerd worden in niet-economische ingrepen ten voordele van het klimaat wanneer 
daar financiële ruimte voor is. En dat geldt voor alle mogelijke investeringen ter beperking van de broeikasgasuitstoot, zelfs voor die 
investeringen die zich na verloop, van tijd terugverdienen (energieproductie, waterhergebruik,…). De boodschap die we gaven was dat 
er over moet gewaakt worden dat de gevraagde aanpassingen haalbaar en betaalbaar moeten zijn.

Intussen moet er vanuit de overheid, de eraan verbonden onderzoeksinstellingen en vanuit de constructeurs gewerkt worden aan een 
vlot toegankelijke praktijkgids per sector om de land- en tuinbouwers toe te laten gerichte en juiste keuzes te maken op maat van hun 
bedrijf om hun steentje bij te dragen. Misschien moet er zelfs een prioriteitenlijst bijgestopt worden om de snelste te realiseren winst-
punten op het voorplan te krijgen.

Het beleid streeft er bij monde van Minister Schauvliege duidelijk naar om snel vooruitgang te boeken, maar we willen er nogmaals op 
wijzen dat onze sector reeds de beste leerling van de klas is met een reductie van de uitstoot met 26% in de periode 1990-2015 en dat 
de stappen die we nog kunnen zetten stapjes geworden zijn. De sectoren industrie, transport en huisvesting hebben nog reuzenstappen 
te zetten en blijven op vandaag eerder aan de zijlijn toekijken. We rekenen erop dat bij de volgende Vlaamse Klimaattop op 1 december 
ook die sectoren met een duidelijk reductieplan op de proppen komen. 

Wij zullen het Klimaatdossier alvast niet alleen op onze schouders nemen.
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