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Ook klimaatbeleid 
moet dUllrzaam zijn 
Het kabinet wil het voorzitterschap van de Europese Unie aangrijpen om een ste
vig internationaal klimaatbeleid neer te zetten voC)r de periode na 2012 ('post
Kyoto'). Het kabinet heeft daarbij een mondiale vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen van 30% in 2020 t.O.V. de uitstoot in 1990 voor ogen. Op de kli
maatconferentie van de Verenigde Naties die half december in Argentinië wordt 
gehouden, zouden de eerste onderhandelingen over de post-Kyoto-afspraken kun
nen starten. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de Europese koepel UNICE 
pleiten voor een behoedzame aanpak. 

DOOR FRITS DE GROOT 

Bij de te ambitieuze doelstelling zoals die nu -hoe goed ook bedoeld- wordt voorgesteld, is het 
risico levensgroot aanwezig dat het draagvlak voor wereldomvattende klimaatafspraken in belang
rijke industriële landen buiten Europa verder afbrokkelt. Dit zal de aanpak van het klimaatpro
bleem zeke( niet ten goede komen. De enige manier om dit te voorkomen is het ontwikkelen van 
duurzaam kIrmaatbeleid met de nadruk op duurzaam. Een aanpak waarbij de elementen milieu, 
economie en sociaal in alle redelijkheid tegen elkaar worden afgewogen. 

Balans 
Internationaal klimaatbeleid is namelijk typisch een vorm van beleid waarbij de principes van 

duurzaamheid in praktijk kunnen en moeten worden toegepast. Bij duurzaamheid gaat ,het om de 
optimale áfweging tussen milieu-, economische- en sociale belangen. Het milieubelang bij klimaat
beleid is duidelijk. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen waardoor -als alle bereke
ningen en voorspellingen correct zijn- een zo gering mogelijke verstoring van het klimaat zal 

Veellanghangend fruit is al 

geplukt 

optreden. De econ~mische com
ponent zit hem erin dat ve~gaan

de maatregelen om de uitstoot 
van broeikasgassen te beperkén 
uitsluitend genomen kunnen wor
den door innovatieve en econo-
misch goed renderende bedrijven, 

waarbij voor hen dan ook sprake moet zijn van een mondiaal level playing field. 
Reductiemaatregelen hebben vrijwel altijd betrekking op energiegebruik en energie-efficiency. Door 
het energiebesparingsbeléid in Nederland van de afgelopen 10-15 jaar is veel 'laaghangend fruit' al 
geplukt. De goedkope. en eenvoudige maatregelen zijn allang getroffen. Verdere maatregelen grij
pen vaak diep in productieprocessen in en kosten relatief veel geld. Dit kan alleen worden opge
bracht wanneer concurrenten in andere landen vergelijkbare maatregelen moeten treffen. De socia
le component volgt hier als het ware vanzelf uit. Bij een gebrekkig level playing field, bijvoorbeeld 
als gevolg van een solistisch klimaatbeleid in Europa, zullen industriële bedrijven sneller geprik
keld worden om hun productie buiten Europa te brengen. Dit leidt tot extra' werkloosh~id die door 
de'.maatschappij niet zal .kunnen worden opgevgngen. Het overhevelen van proctuctie naar minder 
COr efficiente fabrieken buiten Europa heeft ook nog het effect dat de CO2 emissies aldaar oneven
redig zullen toenemen, wat weer een ongunstig effect heeft op het klimaatprobleem. 
Hoe ernstig de gevolgen van een verstoring van het klimaat ook mogen zijn, steeds zal bij de aan
pak de balans gevonden moeten~orden tussen milieu , economie en de sociale impact. Wanneer de 
balans ontbreekt, zal het uiteindelijke gevolg als een boemerang op ons afkomen. 

Ambitieuze reductiepercentages 
VNO-NCW maakt zich grote zorgen over het niet duurzame karakter van het huidige en het toe

komstige internationale klimaatbeleid. Het wereldomvattende Kyoto-verdrag uit 1997 wordt eigen-
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lijk alleen in Europa serieus genomen. Dat is 
om ten minste twee redenen vreemd. Ten eer
ste omdat in Europa maar zo'n 25% van de 
totale CO2-uitstoot in de wereld plaatsvindt. 
De uitstoot buften Europa is 75%, met de 
Verenigde Staten met een uitstoot van zo'n 
33% als de absolute koploper. Ten tweede 
om~at de effecten van klimaatverandering in 
eerste instantie vooral buiten Europa zullen 
optreden en daar ook het hardst zullen aanko- . 
men. De huidige Kyoto-systematiek met abso
lute reductiepercentages voor industriële lan
den (emissieplafonds) werkt niet, omdat het er 
niet voor zorgt dat de reducties plaatsvinden 
daar waar zij het goedkoopst zijn en de econo
mie zo min mogelijk schaden. 
Een volgend klimaatverdrag, dat vanaf 2012 

moet gaan functioneren, zal qua aard en archi
tectuur daarom heel anders moeten zijn. 
Innovatie en snelle verspreiding van (nieuwe) 
technologie zullen centraal moeten staan. 
Daarbij hoort samenwerking op wereldschaal 
voor het ontwikkelen van nieuwe energiecon
versietechnologieën en overdracht van kennis 
hierover. Voor het al te uitbundig uitroepen 
van ambitieuze reductiepercentages is voorlo
pig even geen plaats. Omdat de industriële 
landen die nu juist aan boord gehaald moeten 
worden dan opnieuw zullen afhaken en een 
verduurzaming van het internationale klimaat
beleid dan verder weg is dan ooit. 

De auteur is secretaris milieuzaken onderne
mingsorganisatie VNO-NCW. 


