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BELEIDSSAMENVATTING
De broeikasgasemissies veroorzaakt door menselijke activiteiten zijn sinds de pre-industriële periode
fors toegenomen. Experts op internationaal vlak zijn het eens dat zonder een ambitieus beleid de
klimaatveranderingen onomkeerbare gevolgen kunnen veroorzaken voor mens en milieu. Het is dan
ook belangrijk dat er op elk niveau gestreden wordt, zowel door onze uitstoot van broeikasgassen te
verminderen en in te zetten op mitigatie, als door aanpassingsmaatregelen om met onvermijdelijke
klimaateffecten om te gaan (adaptatie).

De Europese Commissie lanceerde in april 2013 haar adaptatiestrategie die de EU weerbaar moet
maken tegen de klimaatverandering. De lidstaten worden hierin aangemoedigd om
adaptatiestrategieën en actieplannen uit te werken die hen op verschillende vlakken beter tegen
klimaatveranderingen bestand maken.

Omwille van de unieke staatstructuur van België, is de verantwoordelijkheid voor adaptatie gedeeld
tussen de regionale en federale overheden. Daarom zal het ontwikkelen en uitvoeren van de taken in
een toekomstig Nationaal Adaptatieplan ook een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Vanuit de
gewesten is reeds het initiatief gestart om gewestelijke adaptatieplannen uit te werken. Onderhavige
studie zal er toe bijdragen het federale adaptatieplan vorm te geven. Meer bepaald moet deze studie
inzicht geven in de rol die de federale overheid te spelen heeft op het vlak van aanpassing aan de
klimaatveranderingen, via de verschillende beleidsdomeinen waarvoor zij bevoegd is.

In de eerste plaats werd een juridisch analyse uitgevoerd waarin nagegaan werd wat de federale
bevoegdheid is inzake klimaatadaptatie. Dit gebeurde in 2 fasen; eerst werden de
bevoegdheidsdomeinen en transversale beleidsthema’s die gevoelig zijn voor klimaatveranderingen
geïdentificeerd (in totaal 22). In een tweede stap werd onderzocht in hoeverre de federale overheid
bevoegd is om in deze domeinen en thema’s maatregelen te nemen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze conclusies. In het groen wordt aangeduid voor
welke domeinen de bevoegdheden van de federale overheid een centraal element vormen voor een
geslaagd adaptatiebeleid (belangrijke actiemogelijkheden). In oranje worden de domeinen aangeduid
waar de bijdrage van de federale overheid nuttig kan zijn (voorwaardelijke actiemogelijkheden). Tot
slot tonen we in het rood de domeinen waarvoor de federale overheid niet over de nodige
bevoegdheden beschikt om een zinvolle bijdrage te leveren inzake klimaatadaptatie.

Aandachtsdomein Federale bevoegdheden
1. Biodiversiteit1 De federale overheid beschikt over een aantal nuttige bevoegdheden

om in te spelen op de kwetsbaarheid van de biodiversiteit, met
inachtname van de gewestelijke bevoegdheden.

2. Water Als onderdeel van haar resterende bevoegdheden beschikt de
federale overheid over de bevoegdheid inzake het beheer van het
Belgische kustwater. In die zin heeft ze een aantal nuttige
bevoegdheden binnen dit domein

3. Lucht en Bodem Gezien de uitgebreide bevoegdheden toevertrouwd aan de gewesten,
beschikt de federale overheid slechts over een beperkte bevoegdheid
om op te treden op vlak van lucht-  of bodemverontreiniging.

4. Kustzones De federale overheid heeft geen nuttige bevoegdheden op het gebied
van kustzones

1 De mariene biodiversiteit wordt behandeld in het kader van het beleidsdomein marien milieu.
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Aandachtsdomein Federale bevoegdheden
5. Mariene gebieden De federale overheid beschikt op vlak van mariene gebieden over de

noodzakelijke bevoegdheden in het kader van een succesvolle
aanpassing van dit milieu aan de klimaatveranderingen.

6. Bossen De federale bevoegdheid betreffende biodiversiteit kan relevant zijn
bij de bescherming van bossen.

7. Landbouw en veeteelt De federale overheid beschikt over een aantal bevoegdheden om in
te spelen op de kwetsbaarheid van landbouw en veeteelt voor de
klimaatveranderingen.

8. Visserij en aquacultuur De federale overheid beschikt over een aantal bevoegdheden om in
te spelen op de kwetsbaarheid van visserij en aquacultuur voor de
klimaatveranderingen

9. Ruimtelijke ordening en
bebouwde omgeving

De federale overheid heeft een aantal hefbomen die haar in staat
moeten stellen om gedeeltelijk in te spelen op de uitdagingen van de
klimaatveranderingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en de
bebouwde omgeving

10. Transport en mobiliteit De federale overheid beschikt over een aantal nuttige bevoegdheden
om bepaalde aspecten van het transportbeleid aan te passen aan de
klimaatverandering.

11. Energie De federale regering lijkt een onontkoombare bevoegdheid te hebben
in het kader van een beleid tot adaptatie van de energiesector aan de
klimaatveranderingen

12. Gezondheid De federale overheid kan mee een antwoord bieden op
gezondheidsgerelateerde kwetsbaarheid aan klimaatverandering.

13. Sociale aspecten
waaronder migratie

De federale overheid heeft bevoegdheden die haar in staat stellen om
een belangrijke rol op dit gebied te spelen.

14. Ondernemingen,
producten en diensten

De federale overheid beschikt over een aantal bevoegdheden die
haar in staat stellen een antwoord te bieden op de kwetsbaarheid
van bedrijven aan klimaatverandering en de noodzaak om
aangepaste producten en diensten te ontwikkelen.

15. Fianciën en verzekeringen De federale overheid heeft nuttige bevoegdheden om in te spelen op
de noodzakelijke aanpassingen aan klimaatverandering van de
financiële en verzekeringssector

16. Toerisme In dit domein beschikt de federale overheid niet over nuttige
bevoegdheden om een antwoord te bieden aan de gevolgen van
klimaatveranderingen (tenzij op het vlak van de energievraag)

17. Internationale
samenwerking

De federale overheid beschikt om de bevoegdheden om zowel op
internationaal als supranationaal niveau samen te werken op het
gebied van klimaatadaptatie

18. Natuurrampen De federale overheid beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden
om het rampenbeheer aan te passen aan klimaatveranderingen

19. Onderzoek De federale overheid beschikt over de nodige bevoegdheden om een
onderzoeksbeleid aangepast aan klimaatveranderingen te voeren.

20. Informatie
De federale overheid heeft nuttige bevoegdheden inzake informatie
over klimaatverandering en over de noodzaak om zich aan te passen,
met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden toegekend
aan de gefedereerde entiteiten.

21. Onderwijs
Voor zover onderzoek volledig gescheiden is van onderwijs, heeft de
federale overheid geen nuttige bevoegdheden om een
onderwijsbeleid gericht op de uitdagingen en kansen van
klimaatveranderingen te ondersteunen

22. Governance De federale overheid heeft een aantal bevoegdheden om goed
bestuur inzake klimaatadaptatie op het ganse Belgische grondgebied
te verzekeren

Op basis van deze bevindingen werd voor de relevante bevoegdheidsdomeinen geanalyseerd welke
mogelijke adaptatiemaatregelen er genomen kunnen worden. Hiervoor werden de
adaptatiestrategieën en actieplannen van verschillende lidstaten en regio’s bestudeerd. Dit leverde
een longlist van meer dan 180 maatregelen, gerangschikt per beleidsdomein.
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Tevens werd een inventarisatie gemaakt van de reeds ondernomen adaptatiemaatregelen op federaal
niveau op basis van een analyse van onderzoeksrapporten, beleidsnota’s of verklaringen. Voor de
beleidsdomeinen biodiversiteit, gezondheid, energie, verzekeringen, landbouw (plant, dier en
voeding), marien milieu, transport en infrastructuur, reddingswerken en rampen, wetenschappelijk
onderzoek en internationale samenwerking werden er zo specifieke adaptatiemaatregelen
geïdentificeerd, met name:

- Biodiversiteit
o Rekening houden met biodiversiteit in adaptatiemaatregelen in ontwikkelingsplannen

(FPIB)
o Toezicht en controle op de aanwezigheid van exotische muggen

- Gezondheid
o Hittegolf en ozonpiekenplan (NEHAP)
o Versterken van voedselveiligheid:
o Uitbouw van een monitoring en detectiesysteem van klimaatgerelateerde

gezondheidsrisico’s
- Energie

o Constante monitoring electriciteitsvraag en aanbod
o Uitwerken procedure voor schaarste (Schaarsteplan)

- Verzekeringen
o Verplichte waarborg natuurrampen als bijlage bij woon- en brandverzekering

- Landbouw
o Waakzaamheid voor (opnieuw) opduiken van organismen die schadelijk zijn voor

planten en plantaardige producten (plantengezondheidsregeling)
- Marien Milieu:

o Oprichting van mariene beschermingszones;
o Kunstmatig Rif langs de Kust

- Transport en infrastructuur
o Aangepast onderhoud/heraanleg van transportinfrastructuur (Spoorwegen)
o Project Vlaamse Baaien (Maritiem)
o Opvolging internationale activiteiten en aanbevelingen rond klimaatadaptatie

(Spoorwegen)
o Aanpassingen om ongemak reizigers te vermijden ( Opstellen winterplan en

zomerplan)
o Organisatie van “early warning” systemen in geval van extreme

weersomstandigheden
- Reddingswerken en rampen

o Specifieke noodplanning voor klimaatveranderingen opstellen
o Verzamelen van opgedane kennis na interventie
o Systematisch verzamelen van gegevens over natuurrampen:

- Wetenschappelijk onderzoek
o Onderzoeksprogramma’s m.b.t. klimaatadaptatie (BRAIN, Biological Resource Center,

Belgische biodiversiteitsplatform)
o Deelname aan Europees klimaatonderzoek
o Kennisopbouw in gespecialiseerde domeinen

- Internationale samenwerking
o Financiering van ontwikkelingssamenwerking in het kader van internationale

akkoorden
o De bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering i.h.k.v. alle

interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
o Bijdragen aan klimaatadaptatiecapaciteit van ontwikkelingslanden
o Onderzoek inzake klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking bevorderen
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Voor de andere domeinen werden geen specifieke adaptatiemaatregelen geïdentificeerd maar wel
beleidsthema’s die eventueel als hefboom gebruikt kunnen worden om klimaatadaptatiemaatregelen
uit te werken.

Op basis van de longlist van mogelijke maatregelen en van de deskresearch m.b.t. bestaande
adaptatiemaatregelen, werd tijdens interviews met vertegenwoordigers van de federale
overheidsdiensten nagegaan in hoeverre mogelijke adaptatiemaatregelen kunnen uitgevoerd worden
op federaal niveau. Op deze manier werden 43 maatregelen geïdentificeerd die op federaal niveau
genomen kunnen worden. Enerzijds zijn dit transversale maatregelen gericht op informatie en
bewustmaking, valorisatie van bestaande kennis en ervaring, sensibilisatie en betrokkenheid, coherent
beleid en integratie van klimaatadaptatiemaatregelen doorheen elk beleidsdomein. Anderzijds bevat
deze lijst specifieke maatregelen per beleidsdomein.

Om de federale overheid in staat te stellen een inschatting te maken van de graad van prioriteit van
de maatregelen werd een multicriteria-analyse uitgevoerd. Hieruit komen een aantal zogenaamde
“quick  wins”  naar  voor:  maatregelen  die  goed  scoren  zowel  op  het  vlak  van  haalbaarheid  als  van
wenselijkheid.

De “quick wins” werden vervolgens in detail besproken. In de vorm van een fiche werd voor elke
quick-win maatregel een korte beschrijving gegeven alsook een beknopte kwalitatieve impactanalyse
naar bevoegdheden, milieu, sociaal en economische effecten. In deze fiches wordt tot slot ook een
indicator bepaald voor de opvolging van de maatregel en wordt een indicatie gegeven van de kosten
en van de haalbare en wenselijke timing. Voor volgende 17 maatregelen werd een fiche uitgewerkt:

Maatregel 1 Ontwikkelen van coherente klimaat- en impactscenario’s voor België

Maatregel 2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers

Maatregel 3 Wetenschappelijke ondersteuning inzake klimaatadaptatie bevorderen

Maatregel 4 webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele gebruiker)

Maatregel 5 webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot publiek

Maatregel 7: Actieve opvolging van België aan Europese en internationale beleidsinitiatieven

Maatregel 8  Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau

Maatregel 10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen

Maatregel 13 Aandacht voor klimaatveranderingen in vergunningenbeleid op zee

Maatregel 20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen

Maatregel 21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op klimaatveranderingen

Maatregel 22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met lidstaten
versterken

Maatregel 23 identificeren van prioritaire sectoren m.b.t. klimaatadaptatie

Maatregel 31 in kaart brengen van kwetsbare transportsystemen

Maatregel 34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren

Maatregel 35 continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in nieuwe
werkgroep
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité humaine ont fortement augmenté depuis la
période préindustrielle. Un consensus fort existe au niveau international sur les implications
importantes du changement climatique pour l’humanité et l’environnement. La lutte contre le
changement climatique doit dès lors combiner deux niveaux : il s’agit de réduire les émissions de gaz
à effet de serre (les mesures d'atténuation) et de prendre les mesures d'adaptation qui s'imposent
pour faire face aux conséquences inévitables de ce changement (les mesures d’adaptation).

La Commission Européenne a lancé sa stratégie d’adaptation en avril 2013 et veille à renforcer l’Union
européenne par rapport au changement climatique. Les Etats-membres sont encouragés à développer
et à mettre en place des stratégies et des plans d’actions portant sur l’adaptation, leur permettant de
mieux se préparer et de mieux résister au changement climatique.

La Belgique est un Etat fédéral. Elle est composée de l’autorité fédérale et d’entités fédérées, chacune
responsable dans sa sphère de compétence pour l’adaptation au changement climatique. Le
développement et le suivi du futur Plan National d’Adaptation s’appuie sur les compétences des
entités fédérées. Cette étude contribue à l’élaboration du plan fédéral d’adaptation précise le rôle de
l’autorité fédérale pour l’adaptation au changement climatique, au travers de ses différentes
compétences.

La première partie de l’étude analyse au niveau juridique les compétences de l’autorité fédérale pour
l’adaptation. Il s’agit d’abord d’identifier les domaines de vulnérabilité de la Belgique aux modifications
du climat et les thématiques transversales d’adaptation (22 au total). Il s’agit ensuite d’examiner si, et
dans quelle mesure, l’autorité fédérale dispose de compétences pour agir dans ces domaines de
vulnérabilité ou sur ces thématiques transversales d’adaptation.

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de cette première partie de l’étude. Les domaines dans
lesquels les compétences dont dispose l’autorité fédérale apparaissent comme un élément central
d’une politique d’adaptation réussie dans le domaine requis sont indiqués en vert (forte opportunité
d’action). Les domaines pour lesquels la contribution de l’autorité fédérale pourrait être utile
(opportunité d’action conditionnée) sont indiqués en orange. Les domaines dans lesquels l’autorité
fédérale ne dispose pas des compétences nécessaires pour contribuer utilement à l’adaptation du
domaine aux modifications du climat sont indiqués en rouge.

Domaine d’attention Compétences fédérales
1. Biodiversité2 l’autorité fédérale dispose de certaines compétences utiles pour

répondre à la vulnérabilité de la biodiversité, dans les limites des
compétences attribuées aux Régions.

2. Ressources en eau Au titre de ses compétences résiduelles, l’autorité fédérale dispose de
la compétence pour gérer les eaux côtières belges. Dans cette
mesure, elle dispose de certaines compétences utiles dans ce
domaine de vulnérabilité

3. Air et Sol Vu l’étendue des compétences confiées aux Régions, l’autorité
fédérale ne dispose que de compétences indirectes limitées pour agir
sur la pollution ou les agressions envers le sol et l’air

4. Zones côtières L’autorité fédérale ne dispose pas de compétences utiles dans le
domaine des zones côtières

2 La biodiversité marine est traitée dans le cadre de la thématique des zones marines.
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Domaine d’attention Compétences fédérales
5. Zones marines L’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires dans le

domaine des zones marines qui seront utiles pour réussir une
adaptation de ce milieu aux modifications du climat

6. Forêts La compétence de l’autorité fédérale en matière de biodiversité
pourrait être pertinente, en tant que telle dans le domaine de
vulnérabilité que constitue la forêt

7. Agriculture et élevage L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour répondre à
la vulnérabilité de l’agriculture et de l’élevage à la modification du
climat

8. Pêche et aquaculture L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour répondre à
la vulnérabilité de la pêche et de l’aquaculture à la modification du
climat

9. Aménagement du territoire
et bâtiment

L’autorité fédérale dispose d’un certain nombre de leviers qui
devraient lui permettre d’apporter une partie de la réponse aux défis
que pose le changement climatique à l’aménagement du territoire et
au cadre bâti

10. Transport et mobilité L’autorité fédérale dispose de certaines compétences utiles à une
adaptation de certains aspects de la politique des transports à la
modification du climat

11. Energie L’autorité fédérale apparaît comme une autorité incontournable pour
mener à bien une politique d’adaptation du secteur énergétique aux
modifications du climat

12. Santé L’autorité fédérale est en mesure de contribuer à la mise en place
d’une réponse aux vulnérabilités de la santé aux modifications du
climat.

13. Aspects sociaux en ce
compris la migration

L’autorité fédérale dispose de compétences qui lui permettent de
jouer un rôle significatif dans ce domaine.

14. Entreprises, produits et
services

L’autorité fédérale dispose d’une série de compétences pour répondre
à la vulnérabilité des entreprises aux modifications du climat et au
besoin de faire émerger des produits et services adaptés.

15. Finance et Assurance L’autorité fédérale dispose de compétences utiles pour répondre aux
nécessaires adaptations des secteurs de la finance et de l’assurance
aux modifications du climat

16. Tourisme L’autorité fédérale ne dispose pas en cette matière de compétences
utiles pour répondre aux conséquences d’une modification du climat
si ce n’est sur le seul plan de la demande en énergie

17. Coopération internationale L’autorité fédérale dispose des compétences requises pour coopérer
au niveau international et supranational dans le domaine de
l’adaptation aux changements climatiques

18. Catastrophes naturelles L’autorité fédérale dispose de la compétence nécessaire pour adapter
la gestion des catastrophes aux modifications du climat.

19. Recherche L’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires à mener une
politique de recherche adaptée aux bouleversements climatiques.

20. Information L’autorité fédérale dispose de compétences utiles en matière
d’information sur le changement climatique et sur la nécessité de
s’adapter à ce dernier, sous réserve du respect des compétences
attribuées aux entités fédérées.

21. Enseignement Pour autant que la recherche soit totalement séparée de
l’enseignement, l’autorité fédérale ne dispose pas de compétences
utiles pour soutenir une politique en matière d’éducation aux défis et
opportunités des changements climatiques.

22. Gouvernance L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour assurer
une gouvernance adéquate de l’adaptation aux modifications du
climat sur l’ensemble du territoire belge

La seconde partie de l’étude analyse, sur base des domaines de compétence pertinents de l’autorité
fédérale, les mesures d’adaptation possibles. Ce travail a été réalisé sur base d’une revue des
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stratégies et des plans d’adaptation de plusieurs Etat-membres et Régions et a débouché sur une liste
de plus de 180 mesures, classées par domaine de compétence.

Un inventaire de toutes les actions déjà entreprises au niveau fédéral a ensuite été réalisé, sur base
de l’analyse des études, des déclarations et des notes de politiques disponibles. Des mesures
d’adaptations relatives aux domaines de la biodiversité, la santé, l’énergie, les assurances,
l’agriculture, le milieu marin, le transport et l’infrastructure,  la gestion des crises et des catastrophes,
la recherche scientifique et la collaboration internationale ont ainsi été identifiées :

Biodiversité
o Prise en compte de l’impact de la biodiversité sur les mesures d’adaptation des plans

de développement (FPIB);
o Gestion et contrôle de la présence de moustiques exotiques ;

Santé
o Vagues de chaleurs et plan ozone (NEHAP) ;
o Renforcement de la sécurité alimentaire ;
o Développement d’un système de détection et de monitoring des risques pour la santé

liés au climat ;
Energie

o Suivi permanent de l’équilibre entre offre et demande d’électricité ;
o Elaboration d’un « plan pénurie » ;

Assurances
o Garantie complémentaire des assurances habitation et incendie pour couvrir

l’augmentation des catastrophes naturelles ;
Agriculture

o Vigilance pour l’apparition d’organismes provoquant des dégâts aux plantes et
produits végétaux (régime phytosanitaire) ;

Milieu marin
o Etablissement de zones marines protégées ;
o Création d’une digue artificielle le long de la côte ;

Transport et infrastructure
o Entretien et suivi de l’infrastructure des chemins de fer ;
o Suivi des initiatives et des recommandations au niveau international pour

l’infrastructure des chemins de fer ;
o Amélioration du confort des voyageurs, au travers de l’élaboration d’un plan été et

d’un plan hiver ;
o Projet des baies en Flandres (pour l’aspect lié à la mer) ;
o Mise en place d’un système « early warning » dans le cas de changements extrêmes

des conditions météorologiques ;
Gestion des crises et des catastrophes

o Elaboration d’un plan d’urgence lié au changement climatique ;
o Elaboration d’une synthèse des enseignements liés à une intervention ;
o Synthèse systématique des données liées aux catastrophes naturelles ;

Recherche scientifique
o Programme de recherche relatifs à l’adaptation au changement climatique (Brain,

Biological Resource Center, plateforme belge sur la biodiversité) ;
o Participation à la recherche européenne sur le climat ;
o Renforcement des connaissances ;

Collaboration internationale
o Financement de la collaboration au développement dans le cadre des accords

internationaux ;



 16

o Intégration de la lutte contre le changement climatique pour l’ensemble des initiatives
de la coopération au développement ;

o Contribution à la capacité d’adaptation au changement climatique des pays en
développement ;

o Soutien à la recherche liée au changement climatique pour la coopération au
développement.

Des mesures spécifiques d’adaptation n’ont pas été identifiées pour les autres domaines de
compétence ; par contre, des options politiques qui peuvent servir de levier à des mesures
d’adaptation au changement climatique ont été mentionnées.

Sur base de cette liste de plus de 180 mesures et de l’analyse des mesures d’adaptation existantes,
des interviews ont été réalisées avec des représentants des autorités fédérales pour valider la
pertinence de ces mesures au niveau fédéral. Ce travail a permis d’identifier 43 mesures qui peuvent
être initiées par l’autorité fédérale. Il s’agit d’une part de mesures transversales, liées à l’information,
à la prise de conscience des enjeux, à la valorisation des connaissances et expertises actuelles, à la
sensibilisation et la compréhension des enjeux, à la politique et à l’intégration cohérente des mesures
d’adaptation au travers des différents domaines. Il s’agit d’autre part de mesures propres à chaque
domaine de compétence.

Une analyse multicritères a ensuite permis de classer par ordre de priorité les 43 mesures. De cette
analyse, une série de « quick wins » est ressortie, c'est-à-dire des mesures qui sont à la fois
souhaitables et relativement facilement réalisables.

Les “quick-wins” ont fait l’objet d’un travail détaillé : chaque quick win est repris dans une fiche qui
reprend une brève description et une analyse qualitative synthétique des impacts en termes de
compétence et d’effets économiques, sociaux et environnementaux. Les fiches proposent également
un indicateur de suivi et des éléments de coût et de timing. Ces fiches ont été réalisées pour les 17
mesures suivantes :

Mesure 1 Développement de scénarios climatiques et d’impact cohérents pour la Belgique,

Mesure 2 Organisation d’une session d’informations pour les décideurs,

Mesure 3 Renforcement du support scientifique pour l’adaptation au changement climatique,

Mesure 4 Développement d’une plateforme INTRANET pour l’adaptation au changement
climatique à destination des utilisateurs professionnels,

Mesure 5 Développement d’une plateforme EXTRANET pour l’adaptation au changement
climatique à destination du grand public,

Mesure 7 Participation active de la Belgique aux initiatives politiques européennes et
internationales,

Mesure 8 Coordination entre les niveaux de pouvoirs régionaux et fédéral,

Mesure 10 Encourager l’utilisation de l’outil KLIMOS,

Mesure 13 Renforcer l’attention pour l’adaptation au changement climatique dans l’octroi des
permis en zone maritime,

Mesure 20 Evaluation des procédures de coordination et de communication des crises liées au
climat,

Mesure 21 Evaluation des plans d’intervention et d’urgence liés aux changements climatiques,
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Mesure 22 Renforcement de la collaboration avec les Etats-membres sur les catastrophes
climatiques et les plans d’intervention,

Mesure 23 Identification des secteurs prioritaires pour l’adaptation aux changements
climatiques,

Mesure 31 Mise en carte des infrastructures de transport fragiles,

Mesure 35 Mise en place d’un nouveau groupe de travail permettant une consultation
permanente entre les autorités et le secteur de l’énergie.
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DEEL 1 KADER
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1. CONTEXT

1.1 Klimaatuitdagingen

De broeikasgasemissies veroorzaakt door menselijke activiteiten zijn sinds de pre-industriële periode
fors toegenomen. Het jongste IPCC-rapport (1) vermeldt een stijging met 70% tussen 1970 en 2004.
Experts op internationaal vlak zijn het eens dat zonder een ambitieus beleid de klimaatveranderingen
onomkeerbare gevolgen kunnen veroorzaken voor mens en milieu. Het is dan ook belangrijk dat er op
elk niveau gestreden wordt, zowel door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en in te
zetten op mitigatie, als door aanpassingsmaatregelen om met onvermijdelijke klimaateffecten om te
gaan (adaptatie).

Het proces van klimaatverandering is immers nu al op gang. De jongste drie decennia heeft de
klimaatverandering al onmiskenbare gevolgen gehad voor allerlei fysische en biologische systemen
overal ter wereld (2):

- Water: door de klimaatverandering zal de beschikbaarheid van veilig drinkwater verder
blijven afnemen. Het smeltwater van gletsjers levert momenteel het drinkwater voor meer
dan één miljard mensen; zodra die reserves zijn opgedroogd, zullen hele bevolkingen onder
druk komen te staan en geneigd zijn om naar andere regio's van de wereld te migreren, wat
plaatselijk  of  zelfs  mondiaal  tot  troebelen  en  onveiligheid  zal  leiden.  Het  areaal  van  door
droogte getroffen gebieden zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen.

- Ecosystemen en biodiversiteit: ongeveer 20-30% van alle dier- en plantensoorten die tot
dusver in dat opzicht zijn onderzocht, lopen een groter gevaar uit te sterven indien de
wereldwijde toename van de gemiddelde temperatuur meer zou bedragen dan 1,5-2,5°C.

- Voedsel: aangenomen wordt dat klimaatverandering zal leiden tot een verhoogd gevaar van
hongersnood.

- Kusten: de stijging van de zeespiegel bedreigt de delta's van de Nijl, de
Ganges/Brahmaputra en de Mekong, waardoor in elk van deze regio's tegen 2050 meer dan 1
miljoen mensen uit hun woongebieden dreigen te worden verdreven. Kleine eilandenstaten
ondervinden nu al de gevolgen van de zeespiegelstijging.

- Gezondheid: klimaatverandering zal directe en indirecte effecten hebben op de gezondheid
van mensen en dieren. Tot de belangrijkste risico's waarmee rekening moet worden
gehouden, behoren extreme weersituaties en een toename van besmettelijke ziekten. Met het
klimaat samenhangende ziekten behoren wereldwijd tot de dodelijkste aandoeningen.

Klimaatveranderingen zullen ook economische gevolgen hebben. Het Stern Rapport (3) schat de
kosten  van  klimaatverandering  in  als  0% tot  3% van  het  Bruto  Binnenlands  Product  (BBP)  bij  een
temperatuurtoename van 2°C tot 3°C, en 5% tot 10% van het BBP bij een temperatuurtoename
tussen 5°C en 6°C. In dit rapport wordt geconcludeerd dat aanpassingsmaatregelen cruciaal zijn om
de  klimaatimpact  in  het  bijzonder  op  lokaal  niveau  aan  te  pakken  en  de  kosten  van
klimaatveranderingen te drukken. Een effectief beleidskader is echter noodzakelijk om de
belemmeringen voor individuele initiatieven uit de weg te ruimen. De marktwerking alleen zal wellicht
niet tot doeltreffende aanpassing leiden, omdat aan de klimaatprojecties nu eenmaal een bepaalde
onzekerheidsmarge verbonden is en er een tekort is aan financiële middelen.

De ernst van de gevolgen van een klimaatverandering verschilt van regio tot regio. De uitdaging voor
de beleidsmakers bestaat erin om elk op zijn niveau, inzicht te krijgen in de lokale gevolgen van de
klimaatveranderingen en beleidsmaatregelen te ontwikkelen die streven naar een optimale
aanpassing, en die uitgevoerd worden in synergie met andere beleidsniveaus.
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1.2 Beleidskader

Het Europees beleid voor klimaatadaptatie is vastgelegd in het witboek “Aanpassing aan de
klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (4). Tevens lanceerde de Europese Commissie in
april 2013 haar adaptatiestrategie (5) die de EU weerbaar moet maken tegen de klimaatverandering.

De lidstaten worden hierin aangemoedigd om adaptatiestrategieën en actieplannen uit te werken die
hen op verschillende vlakken beter tegen klimaatveranderingen bestand maken. De EU zal adaptatie
financieel ondersteunen via het LIFE-programma, het Europees financieringsinstrument voor het
Milieu. Tevens zal ze richtsnoeren verstrekken voor het formuleren van adaptatiestrategieën. Verder
zal de Commissie acties ondernemen om de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen lidstaten te
bevorderen. Om de kenniskloof te overbruggen zal klimaatadaptatie worden aangekaart in het
toekomstig EU programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Het Europees webplatform
Climate-Adapt,  zal  verder  ontwikkeld  worden.  Tot  slot  zal  de  Commissie  er  ook  op  toezien  dat
adaptatieoverwegingen worden opgenomen in alle relevante EU beleidsontwikkelingen.

Op nationaal niveau werd in december 2010 een Belgische nationale adaptatiestrategie (6)
aangenomen in samenwerking met de 3 gewesten en het federaal niveau. Deze strategie heeft 3
grote doelstellingen met name:

- de coherentie tussen de bestaande Belgische aanpassingsactiviteiten verbeteren;
- beter te communiceren op nationaal, Europees en internationaal vlak;
- te starten met het ontwikkelen van een Nationaal Adaptatieplan.

Omwille van de unieke staatstructuur van België, is de verantwoordelijkheid voor adaptatie gedeeld
tussen de regionale en federale overheden. Daarom zal het ontwikkelen en uitvoeren van de taken in
een toekomstig Nationaal Adaptatieplan ook een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. De meest
efficiënte  manier  om  tot  een  nationaal  plan  te  komen,  is  het  opstarten  van  een  proces  dat  de
verschillende niveaus toelaat om hun lokaal ontwikkelde en aangepaste actieplannen inzake adaptatie
samen te voegen m.n. de gewestelijke adaptatieplannen enerzijds en het federale adaptatieplan
anderzijds, in één enkel Nationaal Adaptatieplan. Op die manier wordt rekening gehouden met de
contextspecifieke aard van aanpassingsactiviteiten, alsook met de gevoeligheden binnen de
verschillende regio’s.

Vanuit de gewesten is reeds het initiatief gestart om gewestelijke adaptatieplannen uit te werken.
Vlaanderen keurde op 28 juni 2013 haar derde Vlaamse Klimaatbeleidsplan (2013-2020) goed met
een overkoepelend luik en twee afzonderlijke deelplannen, met name het Vlaams Mitigatieplan en het
Vlaams Adaptatieplan.

Onderhavige studie zal er toe bijdragen het federale adaptatieplan vorm te geven.

1.3 Doel van deze studie

Het doel van deze opdracht is, kort samengevat, de rol van de federale overheid op het vlak van
klimaatadaptatie scherp te stellen en te concretiseren. Meer bepaald moet deze studie inzicht geven in
de  rol  die  de  federale  overheid  te  spelen  heeft  op  het  vlak  van  aanpassing  aan  de
klimaatveranderingen, via de verschillende beleidsdomeinen waarvoor zij bevoegd is.

De doelgroep is daarbij zowel de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) (opdrachtgever van deze studie) als andere overheden die
beleidsbeslissingen moeten nemen. De resultaten van deze studie moeten hen houvast bieden bij hun
beleidsbeslissingen rond adaptatie, en hen een incentive helpen verschaffen om binnen hun
beleidsdomein en verantwoordelijkheden de nodige maatregelen te nemen om de weerbaarheid van
de Belgische samenleving voor de gevolgen van klimaatveranderingen te vergroten.
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Deze studie reikt basiselementen aan voor het uitwerken van de federale bijdrage aan het Nationale
Adaptatieplan.
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2. LES COMPETENCES DE L’AUTORITE FEDERALE EN CE
QUI CONCERNE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

2.1. Introduction

La Belgique est un Etat fédéral. Elle est composée de l’autorité fédérale ainsi que d’entités fédérées
(principalement les Communautés et les Régions). En principe, chacune de ces autorités ne peut agir
que dans sa sphère de compétence. C’est la raison pour laquelle, l’élaboration d’un plan d’adaptation
par l’autorité fédérale ne se conçoit qu’en relation avec les compétences que cette dernière est
susceptible d’exercer. Il convient donc de déterminer, en premier lieu, les compétences dont dispose
l’autorité fédérale en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques.

La détermination des compétences fédérales s’opère en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit
d’identifier les domaines de vulnérabilité de la Belgique aux modifications du climat ainsi que les
thématiques transversales d’adaptation. Dans un second temps, il s’agit d’examiner si, et dans quelle
mesure, l’autorité fédérale dispose de compétences pour agir dans ces domaines de vulnérabilité ou
sur ces thématiques transversales d’adaptation.

Précisons d’emblée que, à ce stade de l’étude, nous n’examinons pas encore en détail quel service
public fédéral ou autre entité au sein de l’autorité fédérale serait le mieux à même d’exercer la
compétence identifiée. En effet, cela dépendra d’une phase ultérieure de l’étude qui visera à identifier
la liste des actions concrètes en réponse aux domaines de vulnérabilité et autres thématiques
transversales d’adaptation. Néanmoins, nous identifions, à titre préliminaire, la pertinence des
différents domaines d’attention pour l’ensemble des Services Publics Fédéraux (« SPF ») ainsi que
pour les Services Publics de Programmation (« SPP »).

L’analyse qui suit se base sur une identification générale des domaines de vulnérabilité et thématiques
d’adaptation. Il n’est pas exclu que cette première identification (à un stade précoce de l’étude) doive
être complétée ultérieurement sur la base de l’évolution de nos recherches sur la vulnérabilité et
l’adaptation. Lors de l’élaboration de la proposition de plan d’adaptation des autorités fédérales, nous
serons peut-être amenés à mettre l’accent sur l’une ou l’autre mesure d’adaptation. Dans ce cas, il
n’est pas exclu que nous devions examiner plus en détail si, et dans quelle mesure, l’autorité fédérale
est compétente pour adopter la mesure envisagée.

2.2. Identification a priori des domaines d’adaptation

L’identification des domaines dans lesquels l’autorité fédérale pourrait être amenée à prendre des
mesures d’adaptation passe d’abord par l’identification des domaines d’attention en raison de la
modification du climat  en Belgique.  Ces domaines d’attention sont  aussi  bien (i)  les  domaines dans
lesquels des vulnérabilités aux modifications du climat ont été identifiées et (ii) les domaines dans
lesquels certains types de réponses sont envisagés. La recension des domaines de réponses vise
essentiellement à compléter la liste des domaines possibles de compétence de l’autorité fédérale.
Nous n’examinons pas, à ce stade de l’étude, toutes les mesures qui pourraient être prises en réponse
aux domaines de vulnérabilité identifiés.

La stratégie nationale d’adaptation de la Belgique adoptée dans le cadre de la Commission Nationale
Climat fin 2010 (« SNA ») a déjà identifié certains domaines de vulnérabilité. Par ailleurs, à côté de
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ces  domaines  de  vulnérabilités,  la  SNA  a  également  identifié  certains  types  de  réponses  qui  ne  se
limitent pas à un domaine particulier de vulnérabilité mais qui apparaissent comme des thématiques
transversales d’adaptation 3.

A côté des travaux conduits par l’autorité fédérale, les entités Régionales ont, également procédé à
des  travaux  d’identification  des  domaines  de  vulnérabilité  et  de  possibilités  d’action  qui  ont,  le  cas
échéant, donné lieu à des plans d’adaptation Régionaux4. L’identification des vulnérabilités et
possibilités d’action par les Régions pourrait ne pas suffire pour recenser l’ensemble des domaines de
vulnérabilité ou thématiques transversales d’adaptation pertinents pour la Belgique. En effet, il est
probable que les travaux conduits par les Régions filtrent les domaines d’attention en fonction des
compétences dont elles disposent5.

Il  convient  donc,  également,  de  tenir  compte  des  travaux  réalisés  dans  les  pays  limitrophes  de  la
 Belgique, là où les impacts primaires du changement climatique devraient être analogues à ceux
attendus pour la Belgique telles que synthétisées dans le Tableau 1 ci-dessous. Les approches suivies
varient fortement d’un pays à l’autre6. Les domaines d’attention mentionnés dans le livre blanc de la
Commission européenne sur l’adaptation sont également pris en compte7.

Sous réserve de l’approche britannique, l’examen de ces différentes sources aboutit à des domaines
relativement homogènes de domaines de vulnérabilité et de thématiques transversales d’adaptation.
LeTableau 2 ci-dessous entend rationaliser ces différents domaines et thématiques en 22 domaines
d’attention.

Pour chacun des 22 domaines de vulnérabilité ou thématiques transversales d'adaptation mentionnés
dans le Tableau 2, nous identifions succinctement, sur la base des différents travaux examinés (UE,
BE, Régions, DE, FR, NL, UK), les principaux risques primaires auxquels ils se rapportent, les risques

3  Cette stratégie est disponible sous http://www.klimaat.be/IMG/pdf/NASpublicatiedruk.pdf

4  Pour la Région de Bruxelles Capitale, IBGE, Adaptation au changement climatique en Région de Bruxelles-Capitale :
Elaboration d’une étude préalable à la rédaction d’un plan régional d’adaptation – Rapport Final,  juillet 2012.  Pour la
Région flamande, LNE, Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen, 2010,
disponible sous http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/adaptatie/studies-en-onderzoek/eindrapport-bouwstenen-
adaptatieplan . Pour la Région wallonne, AWAC, L’adaptation au changement climatique en Région wallonne, mai 2011
disponible sous http://airclimat.wallonie.be/spip/IMG/pdf_Note_d_orientation_strategique_cplte.pdf

5  A cet égard on relèvera que l’étude conduite pour la Région flamande identifie les vulnérabilités par départements
ministériels.

6   Pour l’Allemagne, German Strategy for Adaptation to Climate Change, 17 December 2008, disponible sous
http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/english/pdf/application/pdf/das_gesamt_en_bf.pdf http://climate-
adapt.eea.europa.eu/countries/germany; pour la France: Plan national d’adaptation de la France aux effets du changement
climatique, 2011-2015, disponible sous http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf;
pour les Pays-Bas : PBL, Wegen naar een klimaatbestendig Nederland, 2009, disponible sous
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500078001.pdf ,  PBL, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur,
2010, disponible sous http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500078002.pdf   et Delta programme 2013, disponible
sous http://www.deltacommissaris.nl/english/Images/Delta_Programme_2013_ENG_tcm310-334162.pdf; Royaume-
Uni : DEFRA’s climate change plan 2010, disponible sous
http://archive.defra.gov.uk/environment/climate/documents/climate-change-plan-2010.pdf et  Adapting to Climate Change
Programme (ACC) Departmental Adaptation Plan Update, May 2011, disponible sous
http://archive.defra.gov.uk/environment/climate/documents/dept-adapt-plans/dap-acc-110512.pdf . On relèvera plus
particulièrement que dans ce dernier plan, l’approche suivie au Royaume-Uni vise à une intégration de l’adaptation aux
changements climatiques (mainstreaming) dans l’ensemble des départements ministériels.

7  Communication de la Commission COM(2009)147 final, Livre blanc – Adaptation au changement climatique : vers un cadre
d’action européen, disponible sous http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FR:PDF
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secondaires identifiés et certaines réponses envisagées à ce stade. Le Tableau 3 ci-dessous rend
compte de ces éléments.

Nous examinons dans la section 2.3 (ci-après) si, et dans quelle mesure, l’autorité fédérale est
compétente pour intervenir dans chacun de ces 22 domaines de vulnérabilité ou thématiques
transversales d’adaptation. Le Tableau 4 ci- dessous reprend les conclusions qui se dégagent de cette
section 2.3.

Dans ce Tableau 4, nous indiquons en vert les domaines dans lesquels les compétences dont dispose
l’autorité fédérale apparaissent comme un élément central d’une politique d’adaptation réussie dans le
domaine requis (forte opportunité d’action). Nous indiquons en orange, les domaines pour lesquels la
contribution de l’autorité fédérale pourrait être utile (opportunité d’action conditionnée). Nous
indiquons enfin, en rouge, les domaines dans lesquels l’autorité fédérale ne dispose pas des
compétences nécessaires pour contribuer utilement à l’adaptation du domaine aux modifications du
climat.

Enfin, pour chaque domaine d’attention pour lequel nous identifions des opportunités d’action, nous
déterminons, prima facie, si le domaine présente de l’intérêt pour les différents SPF et SPP. Le
Tableau 5 ci-dessous rend compte de cet examen préliminaire.
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Tableau 1 – Synthèse des impacts primaires du changement climatique en Belgique8

Impacts
primaires

Observations et évolutions
attendues

Principales conséquences (impacts
secondaires) (non exhaustif)

Température

Augmentation des températures
en été
(prévision 2085: 2,4-7,2°C)

Population et urbanisme:
- hausse de la mortalité (canicules estivales,
maladies respiratoires, allergies…)
- dégâts aux infrastructures (production d'énergie,
transport routier…)

Energie:
- augmentation de la consommation en été
(réfrigération, climatisation…)
- problèmes de refroidissement des centrales

Agriculture:
- augmentation des rendements (si hausse limitée)
- augmentation de la demande en eau, notamment
pour des besoins d’irrigation
- apparition de maladies et parasites

Augmentation des températures
en hiver
(prévision 2085: 1,5-4,4°C)

Population et urbanisme:
- diminution de la mortalité due au froid

Energie:
- diminution de la consommation due au chauffage

Augmentation des températures
(moyenne annuelle)

Milieu naturel (faune et flore)
- déplacement des espèces
- modification de la phénologie
- augmentation du risque de feux de forêts

Augmentation de la fréquence
d'événements extrêmes

Milieu naturel (faune et flore)
- dégâts dans les forêts dûs au gel

8 Sources : Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM), (2009) Vigilance Climatique, available on
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/66929-Articles.html?view=3236558“. Extension of CCI-HYDR climate change scenarios
for INBO”, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) & Belgian Science Policy – SSD Research Programme, Technical
report by K.U.Leuven –Hydraulics Section & Royal Meteorological Institute of Belgium, January 2009. CCI-Hydr (2009) .
Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium «CCI-HYDR» Final
Report Phase 1. Brussels : Belgian Science Policy 2009– 45 p. (Research ProgrammeScience for a SustainableDevelopment)
www.BELSPO.be/SSD. Flemish Environment Agency (van Steertegem M) (2009) Environment Outlook 2030, available on
www.environmentflanders.be.
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Agriculture:
- plus de variabilité de la production de la culture et
des élevages
- dégâts dans les cultures (gel, sécheresses…)

Impacts
primaires

Observations et évolutions
attendues

Principales conséquences (impacts
secondaires) (non exhaustif)

Précipitations

Hiver: augmentation de 0 à 60%

Population et urbanisme:
- augmentation du risque d'inondation (hausse du
niveau d’eau dans les nappes aquifères)
- tempêtes plus fréquentes et plus intenses
- pollution des nappes par lessivage
- adaptation des infrastructures à une montée du
niveau de l'eau (p.ex. ponts, rives)
- adaptation des infrastructures à l'augmentation
des précipitations (p.ex. routes, égouts)

Agriculture:
- augmentation des inondations

Milieu naturel (faune et flore)- accroissement de
l'érosion- risque d'excès de salinité dans les rivières

Eté: diminution de 0 à 70%

Population et urbanisme:
- baisse du niveau d'eau dans les nappes aquifères
- exposition des secteurs économiques à une rareté
de l'eau

Agriculture:
- rendements affectés par le manque d'eau

Annuelles: +7% par an dont
+15% en hiver et printemps et
variabilité en fonction des régions

Population et urbanisme:
- risque de perturbation du transport par voies
navigables
- dégradation de la qualité des eaux de surface

Agriculture:
- risque d'apparition de nouvelles maladies

Milieu naturel (faune et flore)
- modification des aires de distribution des espèces
(forêts)
- pression supplémentaire sur les milieux déjà
fragilisés (p.ex. milieux tourbeux)
- modification de la phénologie
- dégradation de la qualité des milieux aquatiques

Energie:
- impact positif sur la production hydro-électrique
- production hydro-électrique moins constante

Répartition inégale Côte et Ardennes: augmentation plus marquée
(en hiver) et baisse moins marquée (en été)
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Impacts
primaires

Observations et évolutions
attendues

Principales conséquences (impacts
secondaires) (non exhaustif)

Niveau de la
mer

Augmentation du niveau:
- 60 cm en 2100 (scénario modéré)
- 200cm en 2100 (scénario extrême)

Population et urbanisme
- adaptation des digues et mécanismes de
retenue d'eau
- zônes côtières à évacuer
- augmentation de la salinité dans le sol et les
nappes aquifères

Agriculture:
- réduction des surfaces disponibles et des
rendements en zônes côtières (salinité)

Milieu naturel (faune et flore)
- Augmentation du flux dans les rivières
pouvant mener à des inondations
(augmentation de 10 à 20% de la force des
courants)
- impact sur les zones côtières
- déplacement de certaines espèces côtières
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Tableau 2 – Domaines de vulnérabilité et thématiques transversales d’adaptation sur la base des éléments identifiés en Belgique, dans les Régions ainsi que dans les pays
limitrophes

Domaines
d’attention

UE BE BXL VL RW DE FR NL UK

1.  Biodiversité
Biodiversité,
Ecosystèmes,
eau

Biodiversité,
Ecosystèmes,
eau

Biodiversité et
forêts

Nature Biodiversité Biodiversité Biodiversité Biodiversité

Dunes et zones
côtières

Environnement
naturel
(biodiversité)

2. Ressources en
Eau Biodiversité,

Ecosystèmes,
eau

Biodiversité,
Ecosystèmes,
eau

Ressources en
eau

Gestion de l’eau Ressources en
eau

Gestion de l’eau
protection
marine et
côtière

Eau Eau Qualité et
disponibilité de
l’eau

3. Air et Sol
Biodiversité,
Ecosystèmes,
eau

Biodiversité,
Ecosystèmes,
eau

Sol et Air Sol et Air Sol et Air Sol et Air Sol et Air

4. Zones côtières
Zones côtières
et marines

Zones côtières
et marines

Régime de
l’eau, gestion
de l’eau
protection
marine et
côtière

Côtes Biodiversité

Dunes et zones
côtières

Inondations et
érosion côtières

5. Zones marines
Zones côtières
et marines

Zones côtières
et marines

Biodiversité Océans et mers

6. Forêts
Agriculture et
forêtss

Forêt Biodiversité et
Forêts

Forêts Foresterie et
gestion des
forêts

Forêts Foresterie
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Domaines
d’attention

UE BE BXL VL RW DE FR NL UK

7. Agriculture
Agriculture et
forêt

Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture et
foresterie

8. Pêche et
aquaculture Zones côtières

et marines
Pêcheries Pêcheries et

aquaculture
Marine et pêche

9. Aménagement
du territoire et
bâtiments

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

Infrastructure
et
aménagement
du territoire

Aménagement
du territoire et
environnement
bâti

Infrastructure
et
aménagement
du territoire

Secteur des
bâtiments

Aménagement
du territoire

Aménagement
du territoire et
environnement
bâti

Développement
urbain résilient
et
aménagement
du territire

Infrastructure
et
environnement
bâti

10. Transport et
mobilité systèmes de

production et
infrastructures
physiques

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

Mobilité et
travaux publics

Transport et
infrastructure
de transport

Infrastructure
de transport

Transport  et
Energie

Infrastructure
et
environnement
bâti

11. Energie
systèmes de
production et
infrastructures
physiques

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

Energie Energie Energie Industrie de
l’énergie
(production,
transport,
distribution)

Energie et
industrie

Transport et
Energie

Infrastructure
et
environnement
bâti

12. Santé
Politiques
sanitaires et
sociales

Santé Santé Santé publique Santé Santé Santé en ce
compris le plan
canicule

Santé ,
maladies et
ravageurs

Santé et bien-
être

13. Aspects sociaux
en ce compris
migration

Politiques
sanitaires et

Migration
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Domaines
d’attention

UE BE BXL VL RW DE FR NL UK

sociales
14. Entreprises,

produits et
services

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

systèmes de
production et
infrastructures
physiques

Entreprises Industrie et
commerce

Energie et
industrie

Production et
consommation
durable +
entreprises et
services

15. Finance et
assurance Finance et

assurance
Industrie des
services
financiers

Finance et
assurance

Services

16. Tourisme
Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme

17. Coopération
internationale Coopération au

développement
Responsabilité
internationale

Actions
internationales
et européennes

Coopération
internationale

18. Catastrophes
naturelles Protection civile Risques naturels

19. Recherche
Edifier le socle
des
connaissances

Recherche,
observation

Recherche,
observation et
suivi

Suivi,
évaluation,
ajustement

Recherche
observation et
suivi

Recherche Intégration de
l’adaptation aux
changements
climatiques

20. Information
Edifier le socle
des
connaissances

Communication
sensibilisation
et formation

Communication Sensibilisation,
formation et
communication

Diffusion
d’information

Intégration de
l’adaptation aux
changements
climatiques
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Domaines
d’attention

UE BE BXL VL RW DE FR NL UK

21. Enseignement
Edifier le socle
des
connaissances

Communication
sensibilisation
et formation

Sensibilisation,
formation et
communication

Enseignement
et formation

22. Gouvernance
Gouvernance Gouvernance
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Tableau 3- Domaines d’attention

Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
1. Biodiversité Modification des aires de distribution des espèces (espèces invasives très

adaptables, extinction de certaines espèces)
x x

Modification de la phénologie et perturbation des cycles de vie (croissance,
période de reproduction)

x x

Amplification des invasions x x

Disparition / dégradation de certaines espèces / écosystèmes et de services
écosystémiques liés

x x

Risques sanitaires amplifiés et risques pour la chaîne alimentaire x x

2. Ressources
en eau

Augmentation des risques d’inondations x Besoins de zones inondables

Amplification des processus de lessivage des sols et transfert des polluants du
sol vers les nappes

x

Amplification de l’érosion hydrique et concentration des polluants vers les eaux
de surface

x

Impact sur les infrastructures portuaires x x

Diminution du débit des rivières en été x x Adaptation des accords internationaux sur les
débits minima des cours d’eau

Perte de navigabilité des cours d’eau x x
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M

Augmentation de la sédimentation (coûts de drainage) x x

Augmentation de la salinité des eaux x x x

Diminution de la qualité des eaux et risque pour la biodiversité x x

Augmentation du risque de pénurie d’eau (potable, d’irrigation, de
refroidissement)

x x

3. Sol et Air Erosion des sols x x

Assèchement des sols x x

Perte de qualité des sols (en ce compris les micro-organismes) x x x

Dégradation de la qualité de l’air (smog) x x

4. Zones
côtières

Erosions des dunes et des plages x x x Construction d’îles de sable en mer (sand motor)

Augmentation des phénomènes extrêmes (tempêtes et vagues) x x x

Déplacement  ou disparition des zones humides x x x
5. Zones

marines
Augmentation des risques de tempêtes et augmentation de la hauteur des
vagues

x x x

Acidification du milieu marin x

Perturbation de la biodiversité et de la chaîne alimentaire dans le milieu marin
(effet sur le phytoplancton)

x
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M

Modification des ressources halieutiques (acidification) x

Modification de la population d’oiseaux de mer x

Perturbation du transport maritime (phénomènes climatiques extrêmes) x x

Invasion d’algues x

6. Forêts Modification des aires de distribution x x

Modification de la phénologie x x

Impact (positif et négatif)  sur la croissance forestière x x

Augmentation des organismes pathogènes, parasites, espèces invasives x x

Augmentation des aléas climatiques et risques d’incendies x x

7. Agriculture et
élevage

Modification des rendements. Possibles gains à court terme mais possibles
pertes de rendements à moyen terme (stress thermiques et hydriques,)

x x Variation des espèces pour éviter la monoculture

Possible introduction de nouvelles espèces x x Modification possible de la demande pour certains
produits

Augmentation de l’érosion, de la dégradation des sols, et des inondations x x

Augmentation des besoins en eau x x

Risque d’augmentation des parasites, des maladies, des adventices, des
invasions

x x

8. Pêche et Modification des ressources halieutiques (acidification et modification de la x
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
aquaculture chaîne alimentaire marine)

Augmentation des risques encourus par la flotte (phénomènes extrêmes) x x

9. Aménagement
du territoire et
bâtiments

Augmentation des phénomènes d’îlots de chaleur urbains x x Nécessité d’accroître la résilience des bâtiments

Augmentation du risque d’inondations x

Augmentations des phénomènes karstiques et de mouvements de terrain x Nécessité d’accroître la robustesse et la résilience
des bâtiments

10. Transport et
mobilité

Augmentation de la perturbation de la mobilité et de la logistique due à des
phénomènes extrêmes et à l’augmentation de la température estivale

x x

Possible impact négatif des conditions climatiques sur la sécurité routière x x

Perturbation des infrastructures routières, ferroviaires, hydrauliques, portuaires
et  aéroportuaires,

x x x

Possible renforcement de l’attractivité du train en raison de sa résilience x x

11. Energie Sensibilité renforcée du réseau aux phénomènes extrêmes x x

Variation de la demande (augmentation en été, diminution en hiver) x Possible diminution de la demande grâce à
l’adaptation des bâtiments

Vulnérabilité de l’offre (refroidissement des centrales en été ) x x Possible augmentation de l’utilisation rationnelle
de l’énergie

Variabilité de l’offre en fonction des conditions de vent, d’ensoleillement, de x x Nécessité d’approfondir la recherche sur l’impact
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
croissance de la biomasse des modifications du climat sur la production, la

transmission et la distribution d’énergie
12. Santé

(humaine et
non
humaine)

Augmentation de la mortalité due aux stress thermiques (canicule) x

Diminution de la mortalité due à des froids extrêmes x

Troubles physiques et psychiques liés aux phénomènes extrêmes
(inondations)

x x x

Risques pour la santé liés à la mauvaise qualité de l’air x x

Risques pour la santé liés à la mauvaise qualité de l’eau (intoxication
alimentaire)

x x

Augmentation des vecteurs pour les maladies vectorielles (nouvelles ou
existantes)

x x

Exposition accrue aux UV nocifs x

Risque pour la sécurité alimentaire x x

13. Aspects
sociaux en ce
compris
migration

Migration dans le pays et externe au pays
Vulnérabilité des plus démunis

x x x Nécessité d’une répartition équitable des charges
liées à l’adaptation au changement climatique

Nécessité d’examiner les conséquence du
changement climatique sur les flux migratoires

14. Entreprises,
produits et
services

Perturbation de la chaîne logistique x x x

Modification de la localisation des entreprises x x x

Modification des processus de production x x
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
Possible impact sur le personnel x x

Impact sur les conditions de travail x x

Possible Déplacement de la demande vers de nouveaux produits et services x x x Adapter l’offre de produits

15. Finance et
Assurance

Augmentation des risques liés aux catastrophes naturelles x x x Prise en compte des risques liés aux
changements climatiques pour l’appréciation des
risques financiers/renforcement de la couverture
assurantielle et lien avec la prévention

Augmentation de la vulnérabilité des investissement aux effets du changement
climatique

x x x Financer  l’adaptation (finance socialement
responsable)
Limiter l’augmentation de la durée des cycles de
décisions sur les financements
Eviter le financement de la mal-adaptation

16. Tourisme Climat plus attractif (hors vague de chaleur) x x

Renforcement des besoins énergétiques en été x

Diminution de la qualité des eaux de baignade x x

17. Coopération
internationale

Vulnérabilité renforcée des pays en développement x x x Nécessité d’approfondir le mainstreaming de
l'adaptation dans les politiques d’aide au
développement
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
Vulnérabilité d’une ampleur dépassant les frontières nationales x x x Participation à la politique européenne

d’adaptation
Renforcer la coopération
internationale/européenne sur la connaissance
du climat et sur la recherche et le
développement

18. Catastrophes
naturelles

Risques de tempêtes, d’inondation, d’incendies de forêts x x x

Accroissement des dommages liés aux mouvements de terrain x x

19. Recherche x x x Adaptation comme enjeu majeur de la recherche
dans les années à venir dans différents domaines
de compétence (prévisions climatiques,
aménagement du territoire, agriculture,
économie, transport, biodiversité, littoral,…)
Renforcer la coopération
internationale/européenne sur la connaissance du
climat et sur la recherche et le développement

20. Information x x x Renforcer la communication sur le changement
climatique envers le grand public, les élus et les
entreprises par le maximum de moyens
Diffuser l’information sur les impacts sectoriels
pour préparer le public aux mesures d’adaptation

21. Enseignement x x x Education générale au changement climatique et
à l’adaptation
Formation aux emplois de l’économie verte

22. Gouvernance Rationalisation des compétences, des
responsabilités et des moyens requis pour
s’adapter aux changements climatiques
Soutenir l’élaboration de stratégies à différents
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Domaine
d’attention

Description des risques secondaires Lien avec les
risques primaires
T= augmentation
de la température
P= variation des
précipitations
M= augmentation
du niveau de la mer

Réponses (liste non exhaustive)

T P M
niveaux (national/régional/local)
Nécessité d’organiser un partage des expériences
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Tableau 4 – Compétences fédérales dans les domaines d’attention

Domaine d’attention Compétences fédérales
23. Biodiversité9 l’autorité fédérale dispose de certaines compétences utiles pour

répondre à la vulnérabilité de la biodiversité, dans les limites des
compétences attribuées aux Régions.

24. Ressources en eau Au titre de ses compétences résiduelles, l’autorité fédérale dispose de
la compétence pour gérer les eaux côtières belges. Dans cette
mesure, elle dispose de certaines compétences utiles dans ce
domaine de vulnérabilité

25. Air et Sol Vu l’étendue des compétences confiées aux Régions, l’autorité
fédérale ne dispose que de compétences indirectes limitées pour agir
sur la pollution ou les agressions envers le sol et l’air

26. Zones côtières L’autorité fédérale ne dispose pas de compétences utiles dans le
domaine des zones côtières

27. Zones marines L’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires dans le
domaine des zones marines qui seront utiles pour réussir une
adaptation de ce milieu aux modifications du climat

28. Forêts La compétence de l’autorité fédérale en matière de biodiversité
pourrait être pertinente, en tant que telle dans le domaine de
vulnérabilité que constitue la forêt

29. Agriculture et élevage L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour répondre à
la vulnérabilité de l’agriculture et de l’élevage à la modification du
climat

30. Pêche et aquaculture L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour répondre à
la vulnérabilité de la pêche et de l’aquaculture à la modification du
climat

31. Aménagement du territoire
et bâtiment

L’autorité fédérale dispose d’un certain nombre de leviers qui
devraient lui permettre d’apporter une partie de la réponse aux défis
que pose le changement climatique à l’aménagement du territoire et
au cadre bâti

32. Transport et mobilité L’autorité fédérale dispose de certaines compétences utiles à une
adaptation de certains aspects de la politique des transports à la
modification du climat

33. Energie L’autorité fédérale apparaît comme une autorité incontournable pour
mener à bien une politique d’adaptation du secteur énergétique aux
modifications du climat

34. Santé L’autorité fédérale est en mesure de contribuer à la mise en place
d’une réponse aux vulnérabilités de la santé aux modifications du
climat.

35. Aspects sociaux en ce
compris la migration

L’autorité fédérale dispose de compétences qui lui permettent de
jouer un rôle significatif dans ce domaine.

36. Entreprises, produits et
services

L’autorité fédérale dispose d’une série de compétences pour répondre
à la vulnérabilité des entreprises aux modifications du climat et au
besoin de faire émerger des produits et services adaptés.

37. Finance et Assurance L’autorité fédérale dispose de compétences utiles pour répondre aux
nécessaires adaptations des secteurs de la finance et de l’assurance
aux modifications du climat

38. Tourisme L’autorité fédérale ne dispose pas en cette matière de compétences
utiles pour répondre aux conséquences d’une modification du climat
si ce n’est sur le seul plan de la demande en énergie

39. Coopération internationale L’autorité fédérale dispose des compétences requises pour coopérer
au niveau international et supranational dans le domaine de
l’adaptation aux changements climatiques

40. Catastrophes naturelles L’autorité fédérale dispose de la compétence nécessaire pour adapter
la gestion des catastrophes aux modifications du climat.

9 La biodiversité marine est traitée dans le cadre de la thématique des zones marines.
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Domaine d’attention Compétences fédérales
41. Recherche L’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires à mener une

politique de recherche adaptée aux bouleversements climatiques.
42. Information L’autorité fédérale dispose de compétences utiles en matière

d’information sur le changement climatique et sur la nécessité de
s’adapter à ce dernier, sous réserve du respect des compétences
attribuées aux entités fédérées.

43. Enseignement Pour autant que la recherche soit totalement séparée de
l’enseignement, l’autorité fédérale ne dispose pas de compétences
utiles pour soutenir une politique en matière d’éducation aux défis et
opportunités des changements climatiques.

44. Gouvernance L’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour assurer
une gouvernance adéquate de l’adaptation aux modifications du
climat sur l’ensemble du territoire belge

Tableau 5 – Première identification de la pertinence des domaines d’attention pour chaque SPF/SPP

* En vertu du Plan fédéral pour l’intégration de la biodiversité dans 4 secteurs fédéraux clés

Dans le Tableau 5 ci-dessus, nous avons considéré la pertinence des domaines pour les différents
SPF/SPP selon deux critères : (1) la pertinence d’une utilisation de la compétence du SPP/SPF
concerné pour promouvoir une adaptation adéquate ; (2) la nécessité pour le SPF/SPP concerné
d’adapter son fonctionnement interne aux impacts des changements climatiques.
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2.3 Identification des compétences de l’autorité fédérale pour chaque
domaine de vulnérabilité

2.3.1 Généralités sur la répartition des compétences en droit belge

Les compétences d’attribution et résiduelles

Dans un Etat fédéral, la répartition des compétences peut, en théorie, suivre trois
techniques : l’attribution de compétences spécifiques à l’autorité fédérale et la jouissance
des compétences résiduelles aux entités fédérées ; l’attribution de compétences spécifiques
aux entités fédérées et la jouissance de compétences résiduelles à l’entité fédérale ;
l’attribution de compétences spécifiques tant à l’entité fédérale qu’aux entités fédérées10. Le
système fédéral belge repose principalement sur la deuxième technique. Les compétences
fédérales sont parfois d’attribution11. La majeure partie des compétences qui reviennent à
l’autorité fédérale s’inscrivent toutefois dans l’exercice de compétences résiduelles12.

A l’inverse, les compétences des entités fédérées sont, elles, d’attribution. La constitution et
les lois qui organisent la répartition des compétences s’attachent à énumérer les matières
déterminées qui appartiennent aux entités fédérées en vertu d’une disposition expresse13. Le
transfert de ces compétences de l’autorité fédérale vers les entités fédérées s’effectue le
plus souvent par bloc de compétence et couvre une matière définie de façon plus ou moins
cohérente.

Certes, l’article 35 de la Constitution prévoit un renversement de perspective : des
compétences d’attribution pour l’autorité fédérale et la jouissance de compétences
essentiellement résiduelles pour les entités fédérées14. Mais l’entrée en vigueur d’un tel
mécanisme de répartition de compétences nécessite la réunion de trois conditions qui, à ce
stade de la réforme de l’Etat belge, ne sont pas réunies15.

10  Voir  en  ce  sens,  UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, Regard sur un système institutionnel
paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, N°786. La troisième technique présuppose que les matières à
répartir sont fixées une fois pour toute ce qui n’est pas conforme à la réalité observée.

11  Il s’agit des cas dans lesquelles la Constitution ou les lois organisant la répartition des compétences
mentionnent explicitement la compétence de l’autorité fédérale.

12  Voir, en ce sens DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, et Paris L.G.D.J., 2000,
N°663.

13  Ibid.

14  L’article 35 de la Constitution dispose : « l’autorité fédérale n’a de compétence s que dans les matières que lui
attibuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les Communautés
et les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions
et selon les modalités fixées par la loi [spéciale] ».

15  Il faut une révision de la constitution qui porte, notamment sur l’insertion d’un nouvel article à insérer au titre
III  de la  Constitution qui  définit  les  compétences des pouvoirs  fédéraux.  Il  faut,  en suite,  une loi  spéciale qui
précise la manière dont les Communautés et les Régions vont exercer – de manière cumulative ou distincte –
les compétences résiduelles. Il faut, enfin, une loi spéciale – la même ou une autre – qui fixe la date à laquelle
l’article 35 de la constitution entrera en vigueur. Pour une critique sévère du  système de l’article 35, voir ALEN
et DELPEREE, « De residuaire bevoegdheden », R.W., 1991,  col. 345.
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L’exclusivité des compétences

Les compétences de l’autorité fédérale, et des entités fédérées sont, en principe, exclusives
l’une de l’autre. On considère généralement que la Belgique ne connait pas, en principe, de
compétences concurrentes. Ce principe n’est toutefois pas absolu et connaît certains
aménagements qu’il n’est pas nécessaire de rappeler ici16.

Par ailleurs, dès l’instant où les compétences sont attribuées aux entités fédérées, ces
compétences reçoivent une interprétation large. En effet, selon une jurisprudence jamais
démentie, la Cour constitutionnelle affirme que « le Constituant et le législateur spécial, dans
la mesure où ils n’en disposent pas autrement ont attribué aux Communautés et Régions
toute la compétence pour édicter les règles propres aux matières qui leur ont été
transférées » 17.

Conséquences de ces principes sur la compétence de l’autorité fédérale

Si l’on tient compte des principes d’attribution et d’exclusivité des compétences tels que
rappelés ci-dessus, l’identification des compétences de l’autorité fédérale dans les domaines
de vulnérabilité ou de thématiques transversales d’adaptation aux changements climatiques
se fait par exclusion des compétences attribuées aux entités fédérées. Peu importe, à cet
égard, que les entités fédérées concernées aient décidées ou non d’exercer les compétences
qui leur sont attribuées.

2.3.2 Examen des domaines de vulnérabilité et de thématiques transversales
d’adaptation

Biodiversité

a) Portée du domaine d’attention

Les principaux domaines de vulnérabilités identifiés ont trait à une modification des aires de
distribution des espèces tant animales que végétales, à une modification de la phénologie et
à son impact sur les cycles de vie des espèces et à l’amplification des phénomènes
d’invasion des espèces exotiques envahissantes18. On relève également un risque accru de
dégradation ou de disparition de certaines espèces, voire d’écosystèmes entier et des
services écosystémiques qui y sont liés.

Les plans Régionaux identifient également, dans le cadre de la vulnérabilité de la
biodiversité, deux éléments qui constituent davantage des conséquences de la migration des
espèces que des atteintes à la biodiversité, à savoir les risques sanitaires amplifiés et les
risques pour la chaîne alimentaire. Nous traiterons ces éléments dans le cadre de la
vulnérabilité de la santé (voir point a)).

16 A cet égard, voir  ALEN et MUYLE Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2004, p. 348 à 351.

17 Voir notamment Cour d’Arbitrage., n°25, 26 juin 1986, III.2. B.1 ; Cour  constitutionnelle, n° 33/2011 du 2 mars
2011,  B.4.2.

18 Par ailleurs des phénomènes épigénétiques sont susceptibles d’apparaître qui permettent à certains éléments de
la flore (notamment les arbres de forêts et les orchidées) de s’adapter au changement climatique.
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b) Identification des compétences des entités fédérées

L’article 6, par.1er, III, 2° de la loi spéciale de réforme institutionnelle (« LSRI »)19 prévoit
que les Régions sont compétentes pour assurer la protection et la conservation de la nature.
Cette compétence recouvre le pouvoir d’adopter des mesures de protection de la flore et de
la faune, de leurs Communautés et de leurs habitats20. Il en résulte que l’essentiel des
compétences pour répondre aux vulnérabilités relatives à la Biodiversité appartiennent aux
entités fédérées.

On relèvera incidemment que la compétence  matérielle des Régions en matière
d’écosystèmes et de biodiversité ne s’étend toutefois pas aux espaces marins, sauf pour ce
qui concerne l’organisation de la pêche maritime (voir ci-dessous, point Pêche et aquaculture
b) ci-dessous)21.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Certaines compétences relatives à la protection et à la conservation de la nature sont
confiées de façon exclusive à l’autorité fédérale. Il s’agit des matières relatives l’importation,
l’exportation et de transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces
animales non indigènes et de leurs dépouilles (article 6, par.1er,  III,  2°  de  la  LSRI).
Néanmoins, la compétence du législateur fédéral constituant une exception à la compétence
générale des Régions en matière de protection et de conservation de la nature, elle ne peut
être interprétée de manière extensive. La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que l’entité
Régionale est « sans compétence pour prendre des mesures relatives à l’importation, à
l’exportation ou au transit d’espèces […] non indigènes et de leurs dépouilles [mais que] s’il
s’agit […] d’autres mesures de protection relatives à des espèces […] non indigènes qui se
trouvent sur le territoire de la Région, cette dernière est compétente ».22

Dans son arrêt, la Cour ajoute que, en matière de protection de la biodiversité terrestre,
« [l]a compétence résiduelle du législateur fédéral se limite à la protection des ‘animaux qui
se trouvent sous la garde de l’homme’ (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, no 264/10, p. 5),
c’est-à-dire les animaux domestiques. Il s’agit de la compétence de régler les
comportements de l’homme à l’égard des animaux (Doc. parl., Sénat, 1982-1983, no 469/1,
p. 31), de sorte que cette compétence ne peut être réputée s’étendre à la protection des
espèces, matière qui ressortit aux Régions »23.

Il résulte de cette jurisprudence de la Cour que la compétence de l’autorité fédérale en
matière de protection de la biodiversité terrestre est strictement encadrée.

19 Loi spéciale du 8 aout 1980 de réforme institutionnelle, M.B., p. 9434, telle qu’amendée subséquemment.

20 C.A., N°1/89, 31 janvier 1989.

21 Voir, en ce sens, CEDRE, Analyse des législation fédérales pour réglementer l’introduction en Belgique d’espèces
exotiques envahissantes, rapport final, Mai 2006

22 Cour d’Arbitrage, n°139/2003, du 29 octobre 2003, B.8.5.

23 Ibid. B.9. On notera que la matière relative au bien-être des animaux devrait être transférée aux Régions dans le
cadre de la sixième réforme de l’Etat.
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Par contre, en ce qui concerne les autres aspects de la biodiversité terrestre et
singulièrement la recherche en cette matière, la compétence résiduelle de l’autorité fédérale
n’a jamais été contestée24.

Par ailleurs pour ce qui concerne la biodiversité marine, elle relève de la compétence de
l’autorité fédérale au titre de sa compétence sur la zone marine.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité fédérale dispose de certains compétences
utiles pour répondre à la vulnérabilité de la biodiversité, dans les limites des compétences
attribuées aux Régions.

Ressources en eau

a) Portée du domaine d’attention

S’agissant des ressources en eau, la vulnérabilité est essentiellement due à la variabilité, à la
saisonnalité et à l’intensité des précipitations, d’une part, à l’élévation du niveau de la mer,
d’autre part. Cela se traduit essentiellement en conséquences sur:

La quantité des eaux souterraines : risque de perte de volume de recharge pour les
aquifères;

La quantité des eaux de surface : (risque de variation importante de la quantité des eaux de
surface ayant comme conséquences : des inondations, une perturbation de la navigation,
une  perturbation  de  la  disponibilité  des  eaux  à  diverses  fins,  une  augmentation  de  la
sédimentation, une augmentation de la salinité).

La qualité des eaux souterraines : risque de concentration des polluants par lessivage des
sols pollués ;

La qualité des eaux de surface : risque de ruissellement et d’érosion hydrique avec
concentration des polluants dans les cours d’eau, augmentation de la salinité ;

b) Identification des compétences des entités fédérées

L’article 6, par.1er, II de la LSRI, attribue aux Régions la compétence de régler les matières
relatives à la protection et la distribution d’eau, en ce compris la réglementation technique
relative à la qualité de l’eau potable, l’épuration des eaux usées et l’égouttage.

Par ailleurs, les Régions disposent de la compétence pour régler l’hydraulique agricole et les
cours d’eau non navigables, en ce compris leurs berges, les démergements, les polders et
les wateringues 25 ainsi que les voies hydrauliques et leur dépendances26.

24 L’autorité fédérale exerce cette compétence au travers de la plateforme belge de la biodiversité dont la mission
est de promouvoir la recherche sur la biodiversité.

25 Article 6, par 1er, III, LSRI.

26 Article 6, par
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Les Régions disposent donc de l’essentiel de la compétence pour répondre aux vulnérabilités
relatives à la quantité et à la qualité des eaux souterraines et de surface ce qui laisse peu de
place à une intervention fédérale.

On  relèvera  incidemment  que  la  LSRI  fait  obligation  aux  Régions  –  et  à  elles  seules  –  de
conclure des accords de coopération pour le règlement des questions relatives à l’hydrologie
et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région27.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

L’autorité fédérale ne dispose pas directement d’une compétence utile pour répondre aux
vulnérabilités relatives aux eaux souterraines et à la plupart des eaux de surface telles
qu’identifiées au point a) ci-dessus28.

Néanmoins, au titre de ses compétences résiduelles, l’autorité fédérale dispose de la
compétence pour gérer les eaux côtières belges29. Dans cette mesure, elle dispose de
certaines compétences utiles dans ce domaine de vulnérabilité.

Air et Sol

a) Portée du domaine d’attention

L’essentiel de la vulnérabilité concernant le sol est lié à l’érosion hydrique et aux
phénomènes de sécheresse. S’agissant de l’air, la vulnérabilité concerne essentiellement la
détérioration de sa qualité dans certaines circonstances (smog)30.

b) Identification des compétences des entités fédérées

La réponse aux vulnérabilités identifiées appartient sans discussion aux seules entités
fédérées. En effet, aux termes de l’article 6, par, 1er, II, LSRI, la protection du sol et de l’air
contre la pollution et les agressions revient exclusivement aux Régions.

S’agissant de la protection du sol, la Cour constitutionnelle a ainsi jugé que le législateur
Régional  trouve  dans  l’article  6,  par.  1er,  II,  1°  de  la  LSRI  la  compétence  générale  pour
régler ce qui concerne l’assainissement du sol. Sur la base de cette disposition, il est en
particulier compétent pour adopter des mesures à l’égard des terrains présentant un risque
accru de pollution du sol31.

27 Article 92bis, par.2, LSRI.

28On relèvera toutefois que par le biais de sa compétence en matière de recherche, l’Autorité fédérale est
susceptible de pouvoir contribuer à l’adaptation aux modifications du climat en ce qui concerne les ressources
en eau. Ainsi, par exemple, dans le cadre du programme SDD (couvert par un accord de coopération avec les
Régions et les Communautés),  les autorités fédérales ont déjà apporté un appui scientifique pour les décisions
en  matière  d’adaptation  –  notamment  grâces  aux  projets  ADAPT,  CC-HYDR,  GROWADRISK,  ainsi  qu’à  des
projets de développement et d’application d’outils d’observation satellitaires.

29 Pour l’exercice de cette compétence, voir notamment Arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l’établissement d’un
cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface, M.B., p. 45900.

30 Le domaine de l’air ne recouvre pas l’espace aérien (voir, à cet égard le domaine des transports, ci-dessous).

31 Cour d’arbitrage, n°61/2004 du 31 mars 2004, B.4.2.
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S’agissant  de  la  compétence  des  Régions  relative  à  la  protection  de  l’air,  la  Cour
constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que, « [i]l ressort des travaux préparatoires de
la [LSRI] que la compétence attribuée aux Régions en matière de protection de l’air porte
notamment sur les matières qui étaient réglées par la loi du 28 décembre 1964 relative à la
lutte contre la pollution atmosphérique […]. [Or, aux termes de] l’article 2 de cette loi […],
on  entend  par  pollution  de  l’atmosphère,  toute  émission  dans  l’air,  quelle  qu’en  soit  la
source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la
santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens
ou aux sites. […] »32.

Il résulte de ce qui précède que les Régions disposent d’une compétence étendue en
matière de protection du sol et de l’air qui leur permet d’être les mieux à même de répondre
aux vulnérabilités identifiées sous le point a) ci-dessus.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Vu l’étendue des compétences confiées aux Régions, l’autorité fédérale ne dispose que de
compétences limitées pour agir directement sur la pollution ou les agressions envers le sol et
l’air33.

On relèvera toutefois que, s’agissant de la pollution atmosphérique,  l’autorité fédérale
dispose d’une compétence indirecte au travers de sa compétence pour fixer les normes
d’émission des moteurs34, la teneur en polluants des carburants utilisés, ainsi que les normes
d’émission lors du transport de matières dangereuses.

On relèvera également que, au travers de l’Institut Royal Météorologique l’autorité fédérale
dispose de compétences dans le domaine de la recherche et la surveillance des  émissions
de précurseurs  d’ozone en fonction des conditions atmosphériques  (voir, ci-dessous, la
section consacrée à la Recherche au point a)). Enfin, toujours par le biais de sa compétence
en matière de recherche, l’Autorité fédérale dispose de certaines compétences en ce qui
concerne les sols35.

L’Autorité fédérale dispose donc d’une compétence indirecte qui lui permet de contribuer à
une adaptation adéquate des domaines de l’air et du sol aux changements climatiques. Cette
compétence indirecte est rattachée aux compétences en matière de normes de produits
(point “Aménagement du territoire et bâtiments” c) , ci-dessous) et de recherche (point
“Recherche” c) ci-dessous).

32 Cour constitutionnelle, n°33 :2011 du 2 mars 2011, B.4.3.

33 On relèvera par exemple que seules les Régions – à l’exclusion de l’autorité fédérale – sont parties à l’accord de
coopération en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données du 18
mai 1994, M.B.,  p.17211. Cet accord vise à organiser sur une base permanente la coopération interrégionale
en ce qui concerne les tâches qui relevaient du Département environnement de l’Institut d’Hygiène et
d’Epidémiologie et qui, à partir du 1er mai 1993 relèvent des autorités Régionales.

34 Voir à cet égard la section relative au transport et à la mobilité.

35 Voir à cet égard, la recherche financée par BELSPO dans le cadre du projet ECORISK qui évalue les changements
de  distribution  des  éléments  dans  les  sols  forestiers  (y  compris  les  éléments  radioactifs)  en  fonction  des
conditions climatiques extrêmes.
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Zones côtières

a) Portée du domaine d’attention

La vulnérabilité des zones côtières aux modifications du climat réside principalement dans
l’érosion des dunes, dans la sensibilité de la zone côtière à des phénomènes extrêmes et
dans le déplacement ou la disparition des zones humides.

b) Identification des compétences des entités fédérées

S’agissant de la protection des dunes, il convient de considérer que la compétence
appartient aux Régions au titre de l’article 6, par.1er, III, 2° de la LSRI. En effet, comme déjà
mentionné au “Biodiversité” b), ci-dessus, cette disposition confère aux Régions la
compétence générale pour assurer la protection et la conservation de la nature.

Amenée à se prononcer sur la question de savoir si le décret de la Région flamande du 14
juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières violait les règles
répartitrices de compétence, la Cour d’arbitrage a jugé que «  l’article 39 de la Constitution
ainsi que les articles 6 et 10 de la [LSRI] ont attribué aux Régions une compétence exclusive
dans les matières qui leur ont été transférées. Les Régions sont compétentes pour apporter
des limitations au droit de propriété dès lors que cette limitation intervient dans le cadre
d’une matière qui leur a été transférée. Le législateur est, en l’espèce compétent pour
apporter des limitations au droit de propriété dans l’exercice de ses compétences en matière
d’aménagement du territoire , de rénovation rurale et de conservation de la nature »36. Il se
déduit donc de cet arrêt que la protection des dunes relève d’une compétence attribuée aux
Régions.

S’agissant de la protection des côtes, il y a lieu de relever que l’article 6, par.1er, X, 4° et 5°
de la LSRI a attribué aux Régions la compétence pour assurer la défense côtières et les
digues. Par ailleurs, cette disposition précise que pour ce qui concerne la défense côtière, la
compétence reconnue aux Régions comprend le droit d’effectuer dans les eaux territoriales
et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaire à
l’exercice de cette compétence.

Au vu de cette disposition, il convient de conclure que la compétence en matière de
protection de la zone côtière appartient aux Régions.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Au vu des compétences larges reconnues aux Régions – et en l’occurrence à la Région
flamande -  sur les zones côtières, il n’apparaît pas que l’autorité fédérale dispose d’une
compétence utile pour répondre aux vulnérabilités en ce domaine.

36 Cour d’arbitrage n°41/95, du 6 juin 1995,  B.4.2.
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Zones marines

a) Portée du domaine d'attention

Les domaines d’attention sont multiples. A côté d’une augmentation des risques de tempêtes
et  de  la  hauteur  des  vagues,  il  y  a  un  risque  accru  d’acidification  du  milieu  marin.  Cette
acidification risque de perturber la biodiversité marine, la chaîne alimentaire en commençant
par le plancton et qui n’épargne ni les poissons ni les oiseaux de mer. L’acidification exerce
également un effet néfaste sur certaines ressources halieutiques. La modification des
températures entraîne un risque accru d’invasion d’algues nuisibles.

Par ailleurs, avec le développement de l’éolien off-shore, une attention doit être réservée au
stockage de l’énergie et à sa distribution.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les entités fédérées que ce soient les Communautés ou les Régions ne disposent pas de
compétences dans ce domaine hormis celles dont elles disposent comme accessoires à leurs
compétences en matière de zones côtières (voir point “

Zones côtières” b) ci-dessus) et celles dont elles disposent en matière de pêche (voir point
“Pêche et aquaculture” a), ci-dessous).

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant de la protection de la Biodiversité marine dans les espaces marins sous juridiction
de la Belgique ainsi que l’organisation et l’aménagement de ces espaces marins, il est
constant que l’autorité fédérale dispose des compétences résiduelles en ce domaine37.

Par ailleurs, s’agissant de l’éolien off-shore, nous renvoyons aux compétences de l’autorité
fédérale en matière d’énergie (voir point “Energie” a) ci-dessous).

Il en découle que l’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires dans le domaine
des zones marines qui seront utiles pour réussir une adaptation de ce milieu aux
modifications du climat.

Forêts

a) Portée du domaine d’attention

La vulnérabilité des forêts aux modifications du climat s’exprime essentiellement par une
modification des aires de distribution des espèces, une modification de la phénologie et de
son impact sur la croissance forestière, une exposition accrue aux risques d’incendie, une
augmentation des organismes pathogènes, des parasites et des espèces invasives.

37 Voir notamment la Loi du 20 juillet 2012 modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin
dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, en ce qui concerne l'organisation de l'aménagement
des espaces marins, M.B., p. 56954.
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b) Identification des compétences des entités fédérées

Comme déjà relevé ci-dessus, l’article 6, par ; 1er, III, 2° de la LSRI, confère aux Régions la
compétence d’assurer la protection de la nature (à l’exception de l’importation, de
l’exportation et du transit d’espèces non indigènes). Par ailleurs, le 4° de cette même
disposition donne aux Régions la compétence  pour réglementer les forêts.

Cette compétence reçoit une interprétation large. Ainsi, la Cour d’arbitrage a déjà jugé que,
« un décret qui, de façon générale, a pour objet de protéger l’écosystème forestier,
notamment en interdisant l’accès aux bois et forêts en dehors des routes, chemins et
sentiers qui les desservent et en modulant l’usage de ces voiries en fonction de la
perturbation qu’apporte à cet écosystème chacun des modes de locomotion utilisés, s’inscrit
dans le cadre des compétences Régionales en matière de forêts ainsi qu’en matière de
protection et de conservation de la nature38.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

L’autorité fédérale n’est pas amenée à jouer un rôle significatif pour répondre à la
vulnérabilité des forêts à la modification du climat.

Tout au plus relèvera-t-on une compétence de l’autorité fédérale en matière de biodiversité
qui pourrait être pertinente, en tant que telle dans le domaine de vulnérabilité que constitue
la forêt. Cette compétence est néanmoins strictement encadrée par les compétences
Régionales.

Agriculture et élevage

a) Portée du domaine d’attention

Les principales vulnérabilités de l’agriculture aux modifications du climat résident dans
l’augmentation des stress thermiques et hydriques ainsi que dans la dégradation des sols, un
risque d’augmentation de parasites, de maladies vectorielles  ainsi que adventices. Il n’est
pas exclu que les modifications du climat permettent la culture de nouvelles variétés  ni que
les rendements pour certaines espèces puissent s’améliorer.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Aux termes de l’article 6, par.1er, V, de la LSRI, les Régions sont compétentes en matière de
politique agricole sous réserve des compétences réservées à l’autorité fédérale.

La politique agricole telle que réservée à la compétence des Régions comprend, selon les
travaux préparatoires de cette disposition, la négociation et l’exécution de la politique
agricole commune, les normes relatives à la qualité des matières premières ainsi que des
produits  végétaux  et  animaux  lorsqu’il  ne  s’agit  pas  d’assurer  la  sécurité  de  la  chaîne

38 Cour d’arbitrage, n°68/96, du 28 novembre 1996, B.8. On relèvera encore que, à l’occasion de cet arrêt la Cour a
eu l’occasion de faire application d la théorie des pouvoirs implicites tels que consacrés à l’article 10 de la LSRI.
Voir les points B.9 à B.12.
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alimentaire, les mesures compensatoires de diminution d’activités des agriculteurs et les
aides structurelles39.

Les Régions sont donc amenées à jouer un rôle de premier plan dans l’adaptation de
l’agriculture aux modifications du climat.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

L’autorité fédérale se voit également attribuer des compétences en matière de politique
agricole. Ainsi, plus particulièrement, elle exerce une compétence afférente :

(1°) aux normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et
au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire40.;

(2°) normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux41, ainsi qu'à la
qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire42;

(3°) mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité
d'agriculteurs plus âgés;

(4°) au Bureau d'intervention et de restitution belge (BRIB)43, étant entendu que les
Régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative. Cette dernière
compétence devrait toutefois être Régionalisée à l’issue des discussions en cours sur la
sixième réforme de l’Etat.

Par ailleurs, dans la mesure où une augmentation de la température moyenne sous nos
latitudes devrait pouvoir permettre la culture de nouvelles espèce non indigènes, l’autorité
fédérale serait compétente pour réguler l’importation de ces variétés végétales en vertu du
pouvoir que lui confère l’article 6, par.1er, III, 2° de la LSRI.

Enfin, l’autorité fédérale est compétente en matière de réparation de certains dommages
causés à des biens privés par des calamités naturelles et plus particulièrement en cas de
calamités agricoles44.

39 Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 709/7, pp. 4 et suivantes

40 Ce contrôle de la qualité des produits végétaux comprend notamment la protection phytosanitaire (contrôles
douaniers, mesures de quarantaine, éradication, mesures de confinement etc.)

41 Les discussions en cours sur la Régionalisation de nouvelles compétences portent notamment sur le transfert aux
Régions de la matière relative au bien-être des animaux.

42 L'accord des gouvernements Régionaux concernés est requis pour les mesures de l'autorité fédérale en matière
de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole.

43 Dans le cadre de la Politique agricole commune de l’Union européenne, le BIRB est un organisme payeur agréé,
chargé du paiement de subventions financières à des opérateurs économiques qui ne sont pas des producteurs.
Le financement est assuré par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA).

L’Unité fédérale Agriculture sise au sein du S.P.F Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, est l'organisme
de  coordination  belge  pour  les  fonds  agricoles  européens  et  le  point  de  contact  entre  la  Commission
européenne et les organismes payeurs agréés, notamment l'organisme payeur fédéral, le BIRB.

44 Voir articles 2, 5, 10, 36 et 38 de la Loi du 1er  juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à
des biens privés par des calamités naturelles, M.B.,  p. 10149.
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Il résulte de ce qui précède que l’autorité fédérale dispose de certaines compétences pour
répondre à la vulnérabilité de l’agriculture à la modification du climat.

Pêche et aquaculture

a) Portée du domaine d’attention

La vulnérabilité de ce domaine aux changements climatiques concerne les impacts sur le
stock de poisson, d’une part, et sur la flotte de pêche d’autre part. A priori, ces domaines
concernent davantage la pêche maritime que la pisciculture.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Pour ce qui concerne la pêche maritime, les Régions disposent d’une compétence générale,
limitée toutefois par les compétences fédérales déjà mentionnées au “Agriculture et élevage”
c) ci-dessus.

Par ailleurs, dans la mesure où la vulnérabilité concerne également la pisciculture, il convient
de relever que celle-ci relève de la compétence des Régions en vertu de l’article 6, par. 1er,
III, 7°, LSRI.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

A l’instar des compétences dont elle dispose en matière d’agriculture, l’autorité fédérale est
compétente en matière de normes de qualité des matières premières et des produits ainsi
que en matière de santé et bien-être des animaux afin d'assurer la sécurité de la chaîne
alimentaire. Par ailleurs, l’Autorité fédérale est également compétente pour définir les
normes techniques des bateaux de pêches.

Ces compétences pourraient être utiles en vue d’une adaptation à la modification du climat
touchant la pêche maritime.

Aménagement du territoire et bâtiments

a) Portée du domaine d’attention

Les  modifications  du  climat  sont  susceptibles  d’augmenter  le  risque  d’inondations,  de
phénomènes d’îlots de chaleur urbains, de phénomènes karstiques et de mouvements de
terrains45.

Par  ailleurs,  la  modification  du  climat  requiert  une  adaptation  du  cadre  bâti  à  ces
modifications (robustesse et résilience).

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les Régions disposent d’une pleine autonomie pour mettre en œuvre une politique
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. L’article 6, par ;1er, I énumère les différents

45 Voir, à cet égard, PWA, p.82/170.
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aspects de cette politique sans la moindre réserve de compétence au profit de l’autorité
fédérale.

Par ailleurs, la politique du logement appartient elle aussi aux Régions en vertu de l’article 6,
par.1er, IV.

C’est sur la base de ces compétences que les autorités Régionales ont adoptés des mesures
relatives à la performance énergétiques des bâtiments.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Les compétences fédérales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme sont
inexistantes. Toutefois, l’autorité fédérale dispose encore d’une compétence résiduelle en
matière de politique des grandes villes46. Cette politique consiste en un programme d’aide
aux autorités locales qui souhaitent mettre en œuvre des initiatives s’inscrivant dans les
compétences de l’Etat fédéral. Il n’est donc pas exclu que, au travers de cette politique
d’aide, certains aspects des vulnérabilités identifiées en matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme puissent être pris en compte par l’autorité fédérale, sans toutefois empiéter
sur les compétences des Régions. On relèvera toutefois que dans le cadre des discussions en
cours sur la sixième réforme de l’Etat, la politique des grandes villes devrait revenir aux
entités fédérées.

Les autorités fédérales disposent par ailleurs d’une compétence relative aux normes de
produits (article 6, par. 1er, II,  al.2, 1°, LSRI), à condition d’y associer les gouvernements
Régionaux  (article  6,  par.  4,  1°  ,  LSRI).  La  Cour  constitutionnelle  a  déjà  eu  l’occasion  de
préciser les contours de cette compétence. Elle a ainsi jugé que les normes de produits sont
des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit
doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, en vue, entre autres, de la protection de
l’environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de
polluants ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d’un
produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d’essai, à
l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des produits47.

Par le biais de cette compétence, l’autorité fédérale pourrait contribuer à l’amélioration de la
résilience des bâtiments aux modifications du climat en imposant certaines spécifications
quant aux propriétés d’éléments de construction..

Enfin, dans la mesure où l’autorité fédérale, elle-même, dispose de la maîtrise (à quelque
titre que ce soit) sur nombre de bâtiments publics, elle est directement confrontée à la
question de la résilience de ces bâtiments. Elle peut donc être amenée, à ce titre, à prendre
des mesures relatives à la vulnérabilité des bâtiments48.A cet égard, on peut relever que
depuis mars 2005, le gouvernement fédéral a créé une société de services énergétiques de

46 Loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d’une aide
financière de l’Etat dans le cadre de la politique urbaine , M.B., p. 26778.

47 Cour Constitutionnelle, n°149/2010 du 22 décembre 2010, B.4.1

48 On relèvera toutefois, que les bâtiments publics fussent-ils détenus par l’autorité fédérale, sont tenus de répondre
à certaines exigences en fonction de leur localisation. Voir, à cet égard, notamment l’arrêté du 27 mai 2010 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles –Capitale relatif au certificat de performance énergétique d’un
bâtiment public, M.B., p. 46541.
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droit  public  (FEDESCO)  dont  la  mission  principale  est  de  faire  diminuer  la  consommation
énergétique du parc de bâtiments fédéraux ainsi que les émissions de CO2 qui y sont liées49.

L’autorité fédérale dispose donc d’un certain nombre de leviers qui devraient lui permettre
d’apporter une partie de la réponse aux défis que pose le changement climatique à
l’aménagement du territoire et aux cadre bâti.

Transport et mobilité

a) Portée du domaine d’attention

La modification du climat est susceptible d’avoir des incidences sérieuses sur le domaine des
transports. Les principales vulnérabilités portent sur les infrastructures routières, ferroviaires,
de navigation et aéroportuaires. Elles concernent également la mobilité.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les autorités Régionales disposent d’une compétence large en matière de transport. Elles
sont compétentes pour :

(1°) les routes et leurs dépendances,

(2°) les voies hydrauliques et leurs dépendances,

(2°bis) le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, à l‘exclusion
des voies ferrées gérées par la [SNCB],

(3°) les ports et leurs dépendances

(4°) les défenses côtières

(5°) les digues

(6°) les services des bacs

(7°) l’équipement et l’exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l’exception
de l’aéroport de Bruxelles –National

(8°)  le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers
spécialisés

(9°) les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de
sauvetage et de remorquage en mer50.

49 Arrêté royal du 27 décembre 2004 confiant à la Société fédérale d'Investissement une mission au sens de l'article
2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales
d'investissement;

50 Article 6, par 1er, X, LSRI.
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c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

En matière de transport, l’autorité fédérale est compétente  pour ce qui concerne les voies
ferrées gérées par  le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel, pour l’offre de service public
offerte sur ce réseau par la SNCB ainsi que pour ce qui concerne l’aéroport de Bruxelles-
National. L’autorité fédérale est par ailleurs compétente pour ce qui concerne la sécurité
d’exploitation des lignes ferroviaires musées appartenant à la SNCB Holding51.

Par ailleurs, l’autorité fédérale est compétente en concertation ou en association avec les
Régions pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à
l'entretien des aéroports et des aérodromes (art.6, par. 3, 4°, LSRI), le trafic aérien sur les
aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents (art.6,
par. 3, 6°, LSRI), l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives
aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux
moyens de communication et de transport (art.6, par. 4, 3°, LSRI), l'élaboration des règles
relatives à l'organisation et à la mise en œuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur
les aéroports régionaux et les aérodromes publics (art. 6, par.4, 4°, LSRI).

Pour le reste, le gouvernement fédéral dispose d’une compétence résiduaire pour toutes les
matières qui ne sont pas énumérées au profit des Régions. Il en va notamment ainsi en
matière de circulation routière et du code de la route. Toutefois, ici encore, la sixième
réforme de l’Etat devrait opérer un transfert de certaines compétences de l’autorité fédérale
vers les Régions52.

On relèvera que l’autorité fédérale est associée aux entités fédérées pour l’élaboration des
règles de police générale de la réglementation relative aux communications et aux
transports, ainsi qu’aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et
de transport53.

L’autorité fédérale dispose donc de certaines compétences utiles à une adaptation de
certains aspects de la politique des transports à la modification du climat.

Energie

a) Portée du domaine d’attention

Les vulnérabilités en matière d’énergie concernent la variabilité de la demande
(augmentation  de  la  demande  en  été,  diminution  en  hiver),  la  variabilité  de  l’offre
(vulnérabilité liée à la pénurie d’eau de refroidissement, à la pluviométrie, à l’ensoleillement,
au  vent,  à  la  croissance  de  la  biomasse)  et  les  conséquences  à  en  tirer  en  termes  de
capacités de production, de transport et de distribution d’énergie. Les évènements extrêmes
risquent également de porter atteinte à l’intégrité des infrastructures énergétiques.

51 On relèvera que la structure fédérale-régionale à créer selon l’accord de gouvernement sera en charge des
aspects  d’exploitation  du  service  des  trains  RER  et  non  de  la  gestion  de  l’infrastructure  RER  qui  fait  partie
intégrante du réseau Infrabel.

52 Dans le cadre des discussions en cours sur la Régionalisation, les compétences de l’autorité fédérale en matière
de mobilité et de sécurité routière sont appelées à se restreindre au profit des entités Régionales.

53 Article 6,  par .4, 3°.
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b) Identification des compétences des entités fédérées

Les Régions sont compétentes pour les aspects Régionaux de l’énergie. La loi énumère
explicitement les aspects suivants54:

- La distribution  et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension
nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts;

- La distribution publique de gaz;
- L’utilisation du  grisou et du gaz de hauts fourneaux;
- Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
- La valorisation des terrils;
- Les sources nouvelles d’énergie à l’exception de celles liées à l’énergie nucléaire;
- La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs;
- L’utilisation rationnelle de l'énergie.

Les Régions disposent d’une compétence large pour répondre aux vulnérabilités identifiées.
Toutefois, certains aspects de la politique énergétique continuent à relever de la compétence
de l’autorité fédérale.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

L’Autorité fédérale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et
économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir:

- Le plan d’équipement national du secteur de l’électricité;
- Le cycle du combustible nucléaire;
- Les grandes infrastructures de stockage, le transport et la production de l’énergie;
- Les tarifs55.

Au vu de ces compétences attribuées, l’autorité fédérale apparaît donc comme une autorité
incontournable pour mener à bien une politique d’adaptation du secteur énergétique aux
modifications du climat.

On notera encore incidemment que la LSRI requiert une concertation entre l’autorité
fédérale et les entités fédérées sur la plupart des dimensions du secteur de l’énergie56.

54 Art. 6, par.1er, VII, de la LSRI.

55 Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, les tarifs de distribution relèvent de la compétence des Régions.

56 Article 6, par. 3, LSRI.
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Santé

a) Portée du domaine d’attention

Les vulnérabilités liées au domaine de la santé sont essentiellement dues aux éléments
suivants:

- la détérioration de la qualité de l’air;
- la détérioration de la qualité de l’eau et les intoxications alimentaires qui peuvent en

résulter;
- l’augmentation de la fréquence et de l’importance des phénomènes extrêmes

(vagues de chaleur) et leur impact sur les personnes à risque;
- l’apparition de nouveaux vecteurs épidémiologiques et les risques sanitaires et

alimentaires qui en résultent;
- l’exposition aux rayonnements UV nocifs
- les risques pour la sécurité alimentaire

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les Communautés sont compétentes pour la dispensation de soins dans et en dehors des
institutions de soins ainsi que pour l’éducation sanitaire et les services de médecine
préventive57.

Elles disposent donc de l’essentiel des compétences pour répondre aux vulnérabilités
identifiées ci-dessus.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant de l’éducation sanitaire, la LSRI réserve à l’autorité fédérale la compétence pour
prendre des mesures prophylactique nationales. La Cour d’arbitrage a déjà eu l’occasion de
se prononcer sur l’étendue qu’il convenait de donner à cette compétence. Ainsi, appelée à
juger  de  la  question  de  savoir  si  un  décret  Régional  qui  prévoyait  l’administration  de
certaines inoculations et vaccinations préventives à des mineurs placés, empiétait sur la
compétence de l’autorité fédérale, la Cour a considéré, dans un premier temps, que, sur la
base des travaux préparatoire de la LSRI, les mesures prophylactiques nationales recouvrent
les vaccinations légalement obligatoires. Elle a, ensuite considéré que, à côté des
vaccinations légalement obligatoires, il existe quantité d’inoculations ou de vaccinations
facultatives dans le cadre de la médecine préventive. Elle a, enfin, indiqué que dans la
mesure où ces inoculations et vaccinations facultatives ne compromettent pas d’une
quelconque façon l’administration des vaccinations obligatoires,  il  n’y  a  pas de violation de
compétences58.

Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer que les compétences en matière de
prophylaxie ne recouvrent pas l’ensemble des procédés de prévention mais seulement les
vaccinations légalement obligatoires. Ce n’est que dans cette mesure que l’autorité fédérale

57 Article 5, par. 1er , I, LSRI.

58Cour d’arbitrage, n°40/91 du 19 décembre 1991, 7.B
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est compétente sur pied de l’article 5, par ;1er, I, LSRI pour répondre aux vulnérabilités
identifiées ci-dessus.

Par ailleurs, la Cour d’arbitrage a déjà jugé que lors du transfert des politiques de la santé
aux Communautés par la LSRI, le législateur spécial avait exclu dudit transfert la matière de
la réglementation relative aux denrées alimentaires, appellation qui désignait l’objet de la loi
du  24  janvier  1977  relative  à  la  protection  de  la  santé  des  consommateurs  en  ce  qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits59. De plus, l’autorité fédérale
dispose, en vertu de l’article 6, par.1er, V de la LSRI, de la compétence pour édicter et faire
appliquer les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux,
en vue d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Il en résulte que l’autorité fédérale
dispose de compétences pour régler certains aspects substantiels du domaine de la santé.

Enfin, l’autorité fédérale continue, par ailleurs, d’être compétente pour adopter des règles
organiques, financières et relatives à l’assurance maladie-invalidité60. Cette compétence
devrait pouvoir contribuer à répondre à certains aspects de la vulnérabilité de la santé à la
modification du climat.

Sur la base de ces différentes compétences encadrées, il apparaît que l’autorité fédérale est
en mesure de contribuer à la mise en place d’une réponse aux vulnérabilités de la santé aux
modifications du climat.

Aspects sociaux et migration

a) Portée du domaine d’attention

Le domaine d’attention porte essentiellement sur des réponses aux modifications du climat
et non pas sur des vulnérabilités.

D’une  part,  comme  l’indique  le  livre  blanc  de  la  Commission,  dans  le  domaine  social,  il
devient de plus en plus évident que ceux qui disposent de peu de ressources sont plus
vulnérables aux effets du changement climatique. Pour porter leurs fruits, les mesures
d'adaptation doivent répartir les charges équitablement et tenir compte des incidences sur
l'emploi et sur la qualité de vie des catégories sociales à faible revenu.

D’autre part, il s’agit, d’examiner les conséquences du changement climatique sur les flux
migratoires.

b)  Identification des compétences des entités fédérées

S’agissant de l’aide aux personnes, celle-ci relève essentiellement de la compétence des
Communautés. Ainsi, l’article 5, par 1er, II de la LSRI prévoit que la politique familiale en ce
compris toutes les formes d’aide et d’assistance aux familles et aux enfants appartient aux
Communautés. Il en va de même pour la politique d’aide sociale, sous réserve des domaines
que la LSRI réserve explicitement à l’autorité fédérale.

59 Cour d’arbitrage, n°102/99, du 30 septembre 1999, B.7.1.

60
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S’agissant de la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, celle-ci relève également de
la compétence des Communautés. Toutefois, l’autorité fédérale conserve de large
compétences résiduelles en matière de migration tels que l'accès des étrangers au territoire,
leur séjour, leur établissement, et leur éventuel éloignement

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Que ce soit en matière d’aide et d’assistance aux personnes dans le domaine social ou en
matière de migration, l’autorité fédérale dispose de compétences explicites61 et résiduaires –
telles que le domaine de la sécurité sociale et la police des étrangers 62 qui lui permettent de
jouer un rôle significatif dans le domaine de vulnérabilité envisagé.

Entreprises, produits et services

a) Portée du domaine d’attention

Les principaux domaines de vulnérabilité des entreprises aux modifications du climat
concernent :

- Perturbation de la chaîne logistique
- une adaptation de la localisation des entreprises;
- un impact sur les travailleurs.
- une adaptation des processus de production;

S’agissant  des produits  et  services,  les  modifications du climat  auraient  un impact  sur  :  la
demande pour certains produits et services (augmentation de la demande pour les produits
et services renforçant la résilience et diminution des produits et services inadaptés). Pour
permettre l’émergence de produits et services adaptés au contexte climatique à venir, il y
aurait un besoin important de  recherche, d’information et de sensibilisation pour de tels
produits et services.

b) Identification des compétences des entités fédérées

S’agissant des entreprises, les différentes vulnérabilités identifiées ci-dessus relèvent de
plusieurs blocs de compétences.

Ainsi, les perturbations de la chaîne logistique nous semblent étroitement liées à la politique
du transport qui, comme relevé ci-dessus (point “Transport et mobilité“ b)), ressort
principalement de la compétence Régionale. L’adaptation de la localisation des entreprises
aux modifications du climat doit, selon nous, être traitée dans le cadre de la compétence
Régionale en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire (voir ci-dessus, point
“Aménagement du territoire et bâtiments” b)). Pour ce qui concerne la protection des
travailleurs, celle-ci ressort essentiellement de la compétence fédérale (voir point
“Entreprises, produits et services” c), ci-dessous).

61 LSRI  art. 5, par. 1er, II.

62 C’est en vertu de ce pouvoir résiduaire que l’autorité fédérale a adopté la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le
séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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L’adaptation des processus de production aux modifications du climat peut s’envisager dans
le cadre de différents blocs de compétences tels que l’organisation de l’économie pour
laquelle il existe une véritable compétence partagée entre l’autorité fédérale et les Régions
(article 6, par.1, VI, LSRI). Elle peut également être envisagée dans le cadre des
compétences en matière d’enseignement, de formation et de recherche scientifique. Les
matières éducatives (encouragement et formation des chercheurs, éducation permanente,
formation post scolaire, reconversion et recyclage professionnel) sont confiées aux
Communautés63, tandis que la recherche scientifique relève de la compétence des entités
fédérées et de l’autorité fédérale, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce
compris la recherche en exécution d’accords ou d’actes internationaux et supranationaux64

(voir point “Recherche” a) ci-dessous).

S’agissant de l’adaptation des produits et services aux modifications des conditions
climatiques, il semble que ce soit aussi principalement par le biais de la recherche, de la
formation  voir  de  l’information  (voir  point  “Recherche”  a),  ci-dessous)  que  les  entités
fédérées puissent utilement répondre à l’impact des modifications du climat.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant d’une adaptation de la chaîne logistique, c’est principalement dans le cadre de ses
compétences limitées en matière de transport que l’autorité fédérale pourrait être amenée à
intervenir (voir point “Transport et mobilité” c)).

Pour ce qui concerne la localisation des entreprises, ce qui relève essentiellement de
l’aménagement du territoire, l’autorité fédérale ne dispose pas, selon nous, de réelles
compétences utiles en ce domaine.

S’agissant  de  l’adaptation  des  processus  de  production  à  la  modification  du  climat,  les
compétences de l’autorité fédérale pour fixer les règles générales en matière d’organisation
de l’économie et de plafonds d’aides aux entreprises en matière d’expansion économique65,
peuvent être utilement mises en œuvre pour faciliter l’adaptation des processus de
production. Les compétences de l’autorité fédérale en matière de recherche pourraient, elles
aussi  être  mises à  contribution pour  faciliter  l’adaptation des processus de production à la
modification du climat.

Pour ce qui concerne les nouveaux produits et services, l’autorité fédérale dispose de
plusieurs leviers économiques tels que la fixation des plafonds d’aides aux entreprises, les
normes de produits66, la politique des prix67, la protection des consommateurs, et le droit
des pratiques de commerce68, …. De surcroît les compétences de l’autorité fédérale en

63 Article 4 LSRI

64 Article 6 bis, LSRI

65 Article 6, par.1, VI, al.5, 3° et 4°, LSRI.

66 Article 6, par. 1er, II, al ; 2, 1°, LSRI.

67 Articles  108  et  suivants  de  la  loi  du  21  décembre  1994  portant  des  dispositions  sociales  et  diverses, M.B., p.
31878.

68 Article 6, par 1er, VI, LSRI.
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matière de recherche devraient pouvoir également contribuer à l’émergence de tels produits
et services69.

On peut encore noter une compétence fédérale en matière d’octroi de garanties contre les
risques liés à l’importation et l’exportation de produits ainsi qu’à la protection des
investissements.

L’autorité fédérale dispose encore d’une compétence utile pour répondre aux effets d’une
modification  du  climat  sur  la  protection  du  travail.  En  effet,  la  LSRI  réserve  à  l’autorité
fédérale la compétence pour adopter les mesures de police interne qui concernent la
protection du travail70.

Au vu de l’ensemble de ces compétences éparses, il convient de conclure que l’autorité
fédérale dispose d’une série de compétences pour répondre à la vulnérabilité des entreprises
aux modifications du climat et au besoin de faire émerger des produits et services adaptés.

Assurance et financement

b) Portée du domaine d’attention

Les produits et services dans les domaines de l’assurance et du financement sont deux
espèces particulières de produits et services pour lesquels une adaptation aux modifications
du climat apparaît cruciale. Nous pensons que ces produits et services présentent des
caractéristiques transversales qui méritent de les examiner à part. C’est d’ailleurs le
traitement qui leur est réservé dans le plan d’adaptation français71.

Il s’agit, d’une part, de mobiliser des financements pour les différents volets de l’adaptation.
Il s’agit, d’autre part, de promouvoir des mécanismes adéquats d’assurance permettant de
prévenir les risques, et d’anticiper les investissements futurs, tout en veillant à ce que les
outils financiers proposés n’incitent pas à des comportements plus risqués.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les matières du financement et de l’assurance relèvent de la compétence des Régions au
titre de l’organisation de l’économie. En cette matière la LSRI prévoit également une
intervention substantielle de l’autorité fédérale.

Amenée à se prononcer sur la compétence des Régions en matière d’assurance, la Cour
d’arbitrage a déjà eu l’occasion de rappeler les principes selon lesquels les compétences se
répartissent entre l’autorité fédérale et les entités fédérées72.

La Cour rappelle, premièrement, que, aux termes de l’article 6, par. 1er, VI, alinéa 5, 2°de la
LSRI, l’autorité fédérale est seule compétente pour la politique financière et la protection de

69 Article 6 bis, par. 2, LSRI.

70 Article 6, par.1er, II, 3° LSRI.

71 Voir Ministère français de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,  Plan national
d’adaptation de la France aux effets du changement climatique, 2011-2015, p.57 et sq.

72 Cour d’arbitrage, n°8/2003, 22 janvier 2003, B.4.
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l’épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et
autres institutions financières et des entreprises d’assurances et assimilées, des sociétés de
portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la
consommation, le droit bancaire et de l’assurance, ainsi que la constitution et la gestion de
ses institutions publiques de crédit.

Elle ajoute, ensuite, que les travaux préparatoires de cette disposition indiquent qu’elle
s’inscrit dans le contexte de l’attribution aux Régions de la compétence de principe en
matière de politique économique (…). Pour cette raison, le législateur a jugé nécessaire que
soient décrites avec grande clarté les matières qui doivent relever de la compétence de
l’autorité nationale en vue de sauvegarder l’union économique et l’unité monétaire. C’est
pour atteindre cet objectif que le législateur spécial a expressément réservé à l’autorité
fédérale la compétence de réglementer et contrôler les entreprises d’assurances et
assimilées, ainsi que celle du droit bancaire et de l’assurance73.

La Cour juge qu’il ne découle toutefois pas de cette réserve de compétence qu’un législateur
décrétal ne pourrait, dans l’exercice des compétences qui sont les siennes, mettre en place
un mécanisme d’assurance, pour autant qu’il le fasse dans le respect de la réglementation
édictée par le législateur fédéral74.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant du financement qui, selon nous s’insère dans le domaine de l’organisation de
l’économie, l’autorité fédérale demeure compétente pour fixer les règles générales en
matière de marchés publics75. Elle est également compétente pour fixer les plafonds d’aides
aux entreprises en matière d’expansion économique76. Elle dispose ainsi de deux leviers
importants pour conditionner le financement de certaines activités, production ou fournitures
de biens et services à la prise en compte des nécessités d’une adaptation aux modifications
du climat.

Pour ce qui concerne les assurances, il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à la
matière des assurances que l’autorité fédérale demeure compétente pour fixer la
réglementation générale en cette matière. Il y a donc là une compétence utile pour adapter
les produits et services d’assurance au contexte d’un climat en pleine mutation.

On relèvera toutefois que, si pour l’instant, le mécanisme de dédommagement supplétif mis
en place par le Fonds des calamités est encore et toujours du ressort de l’autorité fédérale,
les  discussions  dans  le  cadre  de  la  sixième  réforme  de  l’Etat  portent  notamment  sur  une
Régionalisation de cet instrument. Cet éventuel transfert ne laisse pas l’autorité fédérale
sans possibilités d’action et ce, d’autant moins que, à compter du 1er mars 2007, toutes les
polices d’assurance habitation couvrent obligatoirement la plupart des catastrophes
naturelles. Ce n’est plus guère que dans des cas exceptionnels que le Fonds des calamités
continue d’intervenir.

73 Ibid, B.5

74 Ibid, B.6

75 Article 6, par. 1er, VI, al. 4, 1°, LSRI

76 Ibid, 4°.



 68

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité fédérale dispose de compétences utiles
pour répondre aux nécessaires adaptations du secteur de la finance et de l’assurance aux
modifications du climat.

Tourisme

a) Portée du domaine d’attention

Les modifications du climat ont, sur le secteur du tourisme en Belgique, une incidence
probablement positive à court terme puisque – hors les vagues de chaleur – le climat
pourrait devenir plus attractif. Cette attractivité renforcée pourrait, elle-même avoir des
conséquences sur l’augmentation de la demande énergétique en été ce qui renforcerait
encore la saisonnalité de la demande telle que relevée au point “Energie” a) ci-dessus.

d) Identification des compétences des entités fédérées

Aux termes de l’article 4 de la LSRI, la matière du tourisme est une compétence
communautaire. On relèvera que, en ce qui concerne le territoire de la Région de langue
française, l’exercice de la compétence en matière de tourisme a été transféré à la Région
wallonne. Pour ce qui concerne la Région de langue allemande, la compétence en la matière
continue de relever de la Communauté germanophone.

e) Identification des compétences de l’autorité fédérale

L’autorité fédérale n’a, dans le domaine du tourisme aucune compétence attribuée. Divers
aspects de sa compétence résiduelle peuvent être mobilisés en relation avec les activités
touristiques telles que, notamment, le domaine des pratiques du commerce (hors labels de
qualité Régionaux et locaux) et protection des consommateurs77.

S’agissant de l’accroissement des besoins énergétiques en été liés à une augmentation du
tourisme, il convient de rappeler les compétences de l’autorité fédérale telles que
mentionnées ci-dessus (point “Energie” c)).

L’autorité fédérale dispose en cette matière de certaines compétences utiles pour répondre
aux conséquences d’une modification du climat.

Coopération internationale

a) Portée du domaine d’attention

On peut distinguer deux domaines d’attention bien distincts.

D’une part,  il  est  bien établi  que l’adaptation aux modifications du climat  est  un enjeu de
taille dans les pays en développement dont les capacités de résilience sont moindres que
celles des pays développés. Les modifications du climat vont devoir s’accompagner d’un
renforcement de l’aide au développement. C’est d’ailleurs un élément central de ce qui est
au cœur des discussions entre les  Parties  à  la  convention cadre des Nations Unies  sur  les
changements climatiques (CCNUCC) sur le financement rapide et à plus long terme.

77 Article 6, par.1er, VI, al.4, 2° et 4°, LSRI.
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D’autre part, outre la coopération au développement en tant que telle, le défi climatique
possède une a dimension internationale  très importante. Celui-ci appelle en effet une
coopération internationale et européenne renforcée sur la recherche en matière climatique
ainsi que sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques supranationale d’adaptation.

b) Identification des compétences des entités fédérées

S’agissant d’une part, de la coopération au développement stricto sensu, aux termes de
l’article 6 ter de la LSRI, certaines parties de la coopération au développement seront
transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des
Communautés et Régions. La LSRI précise encore que, « un groupe de travail spécial est
constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31
décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des
Communautés et Régions en matière de coopération au développement ». Cette disposition
n’a pas été mise en œuvre à ce jour et est devenue temporellement irréalisable. Par ailleurs,
il a été écrit que « scinder les compétences en la matière serait difficile et il serait très ardu
de déterminer des critères qui ne compromettent pas la cohérence et l’efficacité de la
coopération »78.

Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, estimé que l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions
disposaient de compétences parallèles en matière de coopération au développement.
« Ainsi, les Communautés et les Régions ne peuvent, par l’exercice de leur compétence en
matière de coopération au développement, contrecarrer l’exercice des compétences
fédérales en matière de coopération au développement. Puisqu’il s’agit de compétences
parallèles, il en va de même pour l’exercice de la compétence fédérale à l’égard de la
compétence des Communautés et des Régions [sous réserve du mécanisme de contrôle en
matière de conclusion de traités prévu par l’article 81 de la loi spéciale de réformes
institutionnelles] »79.

S’agissant de la coopération internationale/supranationale, au travers des compétences dont
elles disposent sur le plan interne, les entités fédérées sont un élément indispensable de la
recherche et de la mise en œuvre des politiques internationales/supranationales en matière
d’adaptation.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant de la coopération au développement stricto sensu, comme cela résulte de ce qui
précède, l’autorité fédérale reste toujours compétente que ce soit au titre des compétences
résiduaires ou des compétences parallèles. L’autorité fédérale dispose donc de la
compétence nécessaire pour adapter la coopération au développement afin de mieux
prendre en compte les effets d’une modification du climat.

78 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement – Service de l’Evaluation spéciale
de la Coopération au Développement, Evaluation  de  la  loi  du  25  mai  1999  relative  à  la  coopération
internationale belge,  décembre 2008, p.43.

79 Ontwerp van decreet betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden door middel van waarborgverlening
aan ontwikkelingsfondsen, Advies van de Raad van State, Parl. St. Vl. Parl., Vl. Parl., sess. ord. 2003-2004, n°
2098/1, pp. 35-36 (traduction libre proposée par SPF Affaires étrangères, op.cit., voir note de bas de page
précédente.
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S’agissant des dimensions internationales ou supranationales de l’adaptation, dès lors que
l’autorité fédérale dispose de compétences internes dans le domaine de l’adaptation, elle
dispose également de la compétence sur le plan international ou supranational pour lui
permettre d’assurer l’exercice de ces compétences80.  Au vu de la  compétence de l’autorité
fédérale dans les différentes matières examinées ci-dessus, celle-ci dispose également de la
compétence pour participer à l’élaboration des politiques d’adaptation au niveau européen
et/ou international.

Plus spécifiquement, la LSRI indique que l’autorité fédérale est compétente pour la
recherche scientifique nécessaire à l’exercice de ses propres compétences, en ce compris la
recherche scientifique en exécution d’accords ou d’actes internationaux et supranationaux.
Elle est donc compétente pour répondre au défi de la recherche en matière climatique telle
qu’elle résulte notamment de la CCNUCC81.

L’autorité fédérale dispose donc des compétences requises pour coopérer au niveau
international et supranational dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques.

Catastrophes naturelles

a) Portée du domaine d’attention

S’agissant des catastrophes naturelles, les travaux consultés mettent en évidence une
pression accrue sur les zones côtières de faible élévation, des risques accrus d’inondations,
tempêtes et incendies, de même qu’un accroissement des risques liés aux mouvements de
terrains.

Ces catastrophes sont liées à des domaines déjà examinés (l’eau, l’aménagement du
territoire). Il s’agit ici d’examiner les compétences pour intervenir lorsqu’une catastrophe
s’est effectivement produite (inondation, glissement de terrain, incendie, tempêtes).

b) Identification des compétences des entités fédérées

Les entités fédérées ne disposent pas, de compétences d’attribution en matière de gestion
des catastrophes. Leurs compétences dans les autres domaines identifiés peuvent, bien
entendu, prévenir l’apparition de telles catastrophes.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

La gestion des catastrophes est une compétence résiduelle qui appartient à l’autorité
fédérale. A cet égard, on peut relever que la Cour d’arbitrage a déjà jugé que la compétence
en matière de protection civile reste une compétence résiduelle de l’Etat fédéral82. Plusieurs
dispositions adoptées au niveau fédéral mettent en œuvre cette compétence. Il en va ainsi,
notamment,  des  dispositions  qui  organisent  la  protection  civile83, de celles qui créent le

80  Article167, par.1er de la Constitution.

81  Article 4, par.1, sous g) de la Convention.

82  Cour d’arbitrage, n°197/2004, du 8 décembre 2004, B.4.

83  Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, M.B., 16 janvier 1964, telle qu’amendée subséquemment.



71

Centre gouvernemental de coordination et de crise84,  la  loi  relative   à  la  sécurité  et  à  la
protection des infrastructures critiques85.

L’autorité fédérale dispose donc de la compétence nécessaire pour adapter la gestion des
catastrophes aux modifications du climat.

Recherche

a) Portée du domaine d’attention

Le phénomène de la modification du climat appelle un effort particulier dans le domaine de
la recherche. Il s’agit, d’une part, de renforcer la compréhension de ce phénomène en
termes de risques et, d’autre part, en termes d’adaptation/réponse à ces risques. La plupart
des domaines examinés dans le cadre de la présente étude requièrent à un titre ou l’autre,
des travaux de recherche afin d’améliorer l’adaptation aux modifications du climat.

b) Identification des compétences des entités fédérées

L’article 6 bis de la LSRI confère aux Régions et aux Communautés une compétence de
principe en matière de recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences
respectives. Elles disposent donc, dans les domaines examinés, de la compétence en matière
de recherche.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale.

De la même manière, le texte de l’article 6 bis LSRI réserve à l’autorité fédérale une série de
compétences en matière de recherche pour l’exercice desquelles il impose parfois la
collaboration des Régions selon des modalités variables et complexes86.

Ainsi, aux termes de l’article 6bis, par. 2, LSRI, l’autorité fédérale est compétente pour :

- la recherche scientifique nécessaire à l’exercice de ses propres compétences, en ce
compris la recherche scientifique en exécution d’accords ou d’actes internationaux
ou supranationaux;

- la mise en œuvre et l’organisation de réseaux d’échange de données entre
établissements scientifiques sur le plan national et international ;

- la recherche spatiale dans le cadre d’institutions, d’accords ou d’actes internationaux
ou supranationaux;

- les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de
recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements
par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de
Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet
arrêté ;

- les programmes et actions nécessitant une mise en œuvre homogène sur le plan
national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des

84  Arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du

85  Loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, M.B., p.42320.

86  Voir, à cet égard, PÂQUES, « Réforme de l’Etat et politique scientifique », A.P.T. 1994, pp.97 et sq.
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accords de coopération (entre les entités fédérées ou entre celles-ci et l’autorité
fédérale) ;

- la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des
modalités fixées par un accord de coopération (entre les entités fédérées ou entre
celles-ci et l’autorité fédérale) ;

- la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de
recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération (entre les
entités fédérées ou entre celles-ci et l’autorité fédérale) ;

L’article 6bis, par.3, LSRI indique encore que, sans préjudice [des compétences des entités
fédérées], l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des
moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la
compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre, soit fait l’objet d’accords ou
d’actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou est
considérée comme telle ; soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les
intérêts d'une Communauté ou d'une Région. Dans ce cas, l’autorité fédérale soumet,
préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux
Régions, (sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique).

Il résulte de ces dispositions que l’autorité fédérale dispose des compétences nécessaires à
mener une politique de recherche adaptée aux bouleversements climatiques.

Information

a) Portée du domaine d’attention

Il s’agit de renforcer la communication générale sur le changement climatique envers
l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit, par ailleurs de diffuser l’information sur les
impacts sectoriels pour préparer le public aux mesures d’adaptation.

b) Identification des compétences des entités fédérées

A la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les entités fédérées sont
compétentes pour adopter une politique d’information qui s’inscrit dans le cadre de matières
pour lesquelles ces entités sont compétentes et dans cette seule mesure. Ainsi, la Cour a
plus particulièrement jugé que des campagnes d’information relatives à la consommation de
tabac relève[nt] des matières personnalisables [en matière de santé]. Tel n’est cependant
pas le cas d’une réglementation ou d’une interdiction qui s’adresse exclusivement à ceux qui
font de la publicité commerciale en faveur du tabac.87

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

Il résulte de la jurisprudence mentionnée au point précédent que l’autorité fédérale reste
compétente pour adopter une politique d’information dans les matières où elle a conservé
une compétence matérielle88. Cette compétence ne saurait empiéter sur les compétences
attribuées aux entités fédérées. Or, comme cela ressort à suffisance de l’examen des

87  Cour d’arbitrage, n°6/92, du 5 février 1992, B.6.

88  Ibid., B.7. dans lequel la Cour  indique que la matière est restée de la compétence du législateur national.
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compétences conduit dans la présente étude, le domaine de l’adaptation aux changements
climatiques révèle plusieurs facettes dont certaines sont confiées aux entités fédérées. Par
conséquent, la compétence de l’autorité fédérale en matière d’information doit tenir compte
des compétences des entités fédérées en matière d’adaptation.

L’autorité fédérale dispose de compétences utiles en matière d’information sur le
changement climatique et sur la nécessité de s’adapter à ce dernier, sous réserve du respect
des compétences attribuées aux entités fédérées.

Enseignement

a) Portée du domaine d’attention

Il s’agit d’une part, d’inclure dans les programmes d’éducation une dimension liée aux
changements climatiques. Il s’agit, d’autre part, de prévoir des formations spécifiques liées
aux emplois de l’économie verte.

b) Identification des compétences des entités fédérées

. Les matières éducatives (encouragement et formation des chercheurs, éducation
permanente, formation post scolaire, reconversion et recyclage professionnel) sont confiées
aux Communautés89. Par ailleurs les Régions sont compétentes en ce qui concerne les
dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du
personnel recruté par un employeur en vue de la création d’une entreprise, de l’extension ou
de la reconversion de son entreprise90

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

En matière d’enseignement, les compétences de l’autorité fédérale sont très limitées91. Elle
ne dispose pas de compétences utiles pour soutenir une politique en matière d’éducation
aux défis et opportunités des changements climatiques.

Gouvernance

a) Portée du domaine d’attention

Il s’agit principalement de repenser l’organisation de la gouvernance de l’Etat à la lumière de
l’ampleur des défis que pose le changement climatique. Ce premier point d’attention est mis
en évidence dans le  cadre du plan d’adaptation national  de la  France.  On n’en trouve pas
trace dans les travaux conduits par les Régions. On relèvera plus particulièrement que
l’approche suivie par la Région flamande privilégie les mesures concrètes et les soumet au

89  Article 4 LSRI

90  Article 4, LSRI.

91  On relèvera, par exemple, une compétence particulière  de l’autorité fédérale (en l’occurrence le SPF mobilité et
transport) pour définir le programme de formation des marins (dans le cadre de la Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer), organiser les tests et délivrer les brevets du personnel
navigant en navigation intérieure.
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« climate proofing » visant à établir une cohérence de ces mesures au contexte de
l’adaptation aux changements climatiques.

Bien que la problématique des changements climatiques gagne certainement à être
appréhendée par des structures de gouvernance les plus effectives possibles- ce qui n’est
peut-être pas toujours compatible avec une division des compétences, dans le cadre de
cette étude, nous avons pris le fédéralisme de dissociation et la répartition des compétences
comme une donnée et non pas comme un domaine d’action en tant que tel.

b) Identification des compétences des entités fédérées

Dans le cadre d’une approche stratégique territoriale, les Régions disposent d’une
compétence de principe en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés (art ; 6, par.1 ; VIII,
LSRI), sous réserve des aspects qui sont réservés à l’autorité fédérale.

Par ailleurs, les Régions et les Communautés disposent des compétences nécessaires à agir
dans les domaines examinés ci-dessus lesquels présentent tous, à des degrés divers, un
volet territorial (aménagement du territoire, transport,…).

Pour ce qui concerne les partages d’expériences, ceux-ci trouvent essentiellement à
s’exercer dans le cadre d’accords de coopération (au titre de l’article 92 bis de la LSRI) entre
les entités fédérées et, éventuellement l’autorité fédérale.

c) Identification des compétences de l’autorité fédérale

S’agissant des aspects territoriaux, les compétences de l’autorité fédérale se concentrent
essentiellement sur les aspects qui font l’objet de compétences d’attribution telles que, par
exemple, les compétences en matière de loi communale, de loi organique des CPAS, de
l’organisation de la police et des services d’incendie à l’échelle des collectivités décentralisées
ainsi que les autres compétences d’attribution déjà examinées (mer du Nord, par exemple).

Pour ce qui concerne les partages d’expériences, ceux-ci trouvent essentiellement à
s’exercer dans le cadre d’accords de coopération ainsi qu’au travers des structures de
recherche telles que mentionnées au point “Recherche” c) ci-dessus).

L’autorité fédérale dispose donc de certaines compétences pour assurer une gouvernance
adéquate de l’adaptation aux modifications du climat sur l’ensemble du territoire belge.
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DEEL 3 BELEIDSVOORBEREIDENDE FASE
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3. LONGLIST MOGELIJKE MAATREGELEN
Verschillende landen zijn bezig met de ontwikkeling van adaptatiestrategieën en de daarbij
horende maatregelen. Om te komen tot een longlist van mogelijke maatregelen werden de
adaptatiestrategieën en actieplannen van deze lidstaten geanalyseerd. De landen of regio’s
die werden bestudeerd zijn:

- Finland
- Verenigd Koninkrijk
- Nederland
- Frankrijk
- Duitsland
- Vlaanderen
- Spanje

Anderzijds analyseerden we ook relevante documenten van de OESO, UNEP, Europese
Commissie, Europees milieuagentschap en WGO. In bijlage vindt u een uitgebreide
bibliografie.

De mogelijke adaptatiemaatregelen gerelateerd met de relevante impacten, werden
geïdentificeerd en gerangschikt volgens typologie enerzijds en beleidsdomein anderzijds.
Hiervoor hanteren we de typologie van maatregelen zoals vermeld in het EEA rapport (7)
met name grijze, groene en zachte maatregelen waarbij

- Grijze maatregelen technologische oplossingen zijn
- Groene maatregelen ingrijpen op de natuur en het landschap
- Zachte maatregelen een gedrags-, beheer of beleidsbenadering inhouden

We concentreren ons op de beleidsdomeinen waarvoor de federale overheid een beduidende
bevoegdheid heeft, zoals geïdentificeerd in het vorige deel. De beleidsdomeinen lucht en
bodem, kustzones, toerisme en opleiding werden dan ook niet beschouwd.

Het resultaat van deze analyse is een longlist van 200 mogelijke adaptatiemaatregelen, die
terug te vinden zijn in Bijlage 2.
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4. IDENTIFICATIE BESTAANDE MAATREGELEN
De inventarisatie van de reeds ondernomen maatregelen op federaal niveau gebeurt op
basis van de longlist die per beleidsdomein een aantal sporen aangeeft in welke richting er
moet gezocht worden naar beleidsinitiatieven of maatregelen.

In de documentenanalyse worden per beleidsdomein onderzoeksrapporten, beleidsnota’s of
verklaringen gescreend op maatregelen of initiatieven die, impliciet of expliciet, gericht zijn
op de geïdentificeerde impacten van klimaatverandering. In opvolging van het eerste
begeleidingscomité hebben de leden verschillende documenten overgemaakt. Voor deze
oefening werden volgende documenten gescreend:

- Algemene beleidsnota’s van de verschillende federale ministers

- Klimaatverandering en veiligheid: het Belgische en Europese beleid – rapport van
Stefan Deconinck, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, studiecentrum voor
veiligheid en Defensie

- Rapport Klimaatverandering en gezondheid: set-up of monitoring of potential effects
of climate change on Human health and on the health of animals in Belgium

- Federaal plan voor de integratie van biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren

- IOM nota: recommendations to the Belgian Presidency of the EU

- Nationaal rapport met de Initiële Beoordeling voor de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie

- Werkdocumenten federale werkgroep Muggen

- Werkdocument Nationaal actieplan Invasieve soorten

- Werkdocument prioriteiten wetenschapsbeleid

- Ontwerp langetermijnvisie duurzame ontwikkeling

- Relevante BELSPO onderzoeksprogramma’s

- Nationale Adaptatiestrategie van België

4.1 Biodiversiteit

Binnen dit beleidsdomein worden volgende bestaande maatregelen geïdentificeerd:

Rekening houden met biodiversiteit in adaptatiemaatregelen in
ontwikkelingsplannen

Het Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren m.n.
economie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid, vervoer (FPIB)(8) bevat een
actiefiche OS13 rond ontwikkelingssamenwerking waarin de rol van biodiversiteit in de
mitigatie van en aanpassing aan klimaatveranderingen ondersteund zal worden:

“….Bepaalde adaptatiemaatregelen hangen af van een rijke biodiversiteit, bijvoorbeeld
een grotere verscheidenheid aan voedselgewassen vermindert de afhankelijkheid van



79

een bepaald weertype en een gezonde vegetatie zal betere bescherming bieden aan
droogtes. Anderzijds kunnen aanpassingsmaatregelen ook schadelijke gevolgen voor
de biodiversiteit hebben bijvoorbeeld door het oprichten van dammen. Om de
voordelen van een rijke biodiversiteit te behouden, moet deze zich ook kunnen
aanpassen aan de klimaatveranderingen. Specifieke acties zijn daarom noodzakelijk
om de effecten van de klimaatveranderingen op de ecosystemen en de biologische
verscheidenheid te verzachten. Er zal daarom worden op toegezien dat België in de
relevante nationale, Europese en internationale processen consequent
biodiversiteitsaspecten integreert in adaptatiemaatregelen in ontwikkelingslanden. Bij
het invullen van het adaptatiefonds zal getracht worden de link te leggen met
biodiversiteit.

Verder bevat dit plan andere relevante actiefiches met name actiefiche WB3.2 “oprichten
van een vroegtijdige detectiesysteem van invasieve uitheemse soorten”, actiefiche  WB3.3
“forum klimaatverandering en biodiversiteit”  en de transversale actiefiches “biodiversiteit
opnemen in de strategische milieubeoordelingen”.

Toezicht en controle op de aanwezigheid van exotische muggen: in het
kader van de bestaande oefening m.b.t. bevoegdheidsverdeling voor het toezicht en
de controle op de aanwezigheid van exotische muggen op het Belgisch grondgebied

Volgende thema’s en instrumenten lijken interessant als kader voor mogelijke
adaptatiemaatregelen.

Nationale biodiversiteitstrategie: in het kader van de herziening in 2013 (9)

Acties m.b.t. invasieve uitheemse soorten ondermeer de intentie om in 2013
een preventief en curatief Plan voor exotische muggen goed te keuren (9) alsook
het voorstel van een nationaal actieplan invasieve uitheemse soorten in 201392.

4.2 Gezondheid

Binnen dit beleidsdomein worden volgende bestaande maatregelen geïdentificeerd:

Hittegolf en ozonpiekenplan (in het kader van Belgische NEHAP93 ) dat
aanwijzingen geeft voor het identificeren van personen die te lijden hebben onder
de hitte  of  de hoge ozonwaarden.  Het  bevat  ook tips  om problemen door  hitte  te
voorkomen, vooral dan bij zieken, bejaarden en kleine kinderen.

Versterken van voedselveiligheid: Controleplannen en Onderzoek (WIV)

Uitbouw van een monitoring- en detectiesysteem van klimaatgerelateerde
gezondheidsrisico’s: Pollennetwerk (WIV), groene ambulances, meldingsplicht
geneesheren bij nieuwe infectieziektes

Volgende thema’s en instrumenten lijken interessant als basis voor mogelijke
adaptatiemaatregelen.

92 verslag van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) van 20/06/0212

93 NEHAP: National environment and health action plan
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Geneesmiddelen (prijs van terugbetaling)

Ouderzorg: het in kaart brengen van “kwetsbare ouderen” (10).

Dringende geneeskundige hulp: initiatieven om het noodoproepenbeheer en het
uitzenden van de interventieploegen te optimaliseren (10).

Leefmilieu en gezondheid: de erkenning van de omgevingsgeneeskunde (groene
ambulances” (10) alsook kennisopbouw over de directe relatie tussen milieu en
gezondheid, ondermeer de opkomende risico’s van klimaatveranderingen94 .

Op internationaal vlak worden verschillende initiatieven genomen om de impact van
klimaatveranderingen op volksgezondheid te controleren ondermeer door het Amerikaanse
Environmental Protection Agency, de Europese Commissie en de Verenigde Naties / WGO.
Aangezien klimaatverandering een grensoverschrijdende kwestie is, is het belangrijk voor
België deel te nemen aan deze internationale initiatieven. Uit een studie van het
wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (11) komen volgende suggesties in dit
kader naar voren.

Het  verzamelen  van  gegevens  om  de  status  van  gezondheid  en
ziektebeelden te bewaken

Deelname van België aan internationale initiatieven.

Een optimale monitoring uitvoeren ( op basis van de internationaal
uitgewerkte indicatorset)

4.3 Energie

Volgende bestaande maatregel werd geïdentificeerd

Uitwerken procedure voor schaarste (Schaarsteplan):  de FOD Economie
i.s.m. het nationaal crisiscentrum en Elia werken een procedure uit in tijden van
energieschaarste. In dit kader is een adviesbureau gestart met een studie om na te
gaan welke beperkende maatregelen best toegepast kunnen worden bij
energieschaarste.

Constante monitoring electriciteitsvraag en aanbod: in het kader van het
schaarsteplan dient Elia constant de electriciteitsvraag en aanbod te monitoren en
bij onevenwicht dit te melden aan de overheid.

Volgende interessante bevoegdheden en initiatieven worden uit de documentenanalyse als
basis voor nieuwe maatregelen geïdentificeerd:

Bevoorradingszekerheid

Observatorium van de Energie: studies over de technologische ontwikkeling
m.b.t. de stockagemogelijkheden van elektriciteit, de toekomstige

94 Ontwerp KB langetermijnvisie duurzame ontwikkeling
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energieconsumptie van huishoudapparaten en de ontwikkeling van indicatoren van
onze bevoorradingszekerheid zullen gelanceerd worden in 2013 (9).

Prijzenbeleid

Infrastructuur en kwaliteitsproducten: herziening van KB van 11 maart  1966
betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de
exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen

4.4 Bedrijven, diensten en producten

Volgende interessante beleidsthema’s worden uit de documentenanalyse geïdentificeerd:

Maatregelen voor de competitiviteit van de ondernemingen

Prijzenbeleid (prijzenobservatorium)

Innovatie

Productbeleid

4.5 Financieel en verzekeringen

Wat bestaande adaptatiemaatregelen betreft, identificeerden we er één met betrekking tot
verzekeringen

Verplichte waarborg natuurrampen als bijlage bij woon- en
brandverzekering (12): De waarborg natuurrampen dekt vier belangrijke
gebeurtenissen: overstromingen, aardbevingen, het overlopen of de opstuwing van
openbare riolen en aardverschuivingen of grondverzakkingen

Volgende aandachtspunten uit de beleidsnota Financiën95 worden als interessante
beleidsthema’s voor mogelijke nieuwe maatregelen geïdentificeerd:

Fiscaliteit (accijnzen en milieutaksen)

Fiscale vereenvoudiging

Regulering van de financiële sector, financiering van de economie en
KMO’s om een meer duurzaam financieel stelsel tot stand te brengen”

Samenwerking met de Europese instellingen

4.6 Landbouw (plant, dier en voeding)

In  de  beleidsnota  van  minister  Laruelle  (13)  wordt  de  herziening  van  de
plantengezondheidsregeling gerelateerd met de klimaatwijzigingen. Dit wordt dan ook als
bestaande beleidsmaatregel geïdentificeerd.

95 Algemene beleidsnota Financiën, 21 december 2012,
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Waakzaamheid voor (opnieuw) opduiken van organismen die schadelijk
zijn voor planten en plantaardige producten: België zal actief meewerken aan
de uitwerking van de toekomstige Europese wetgeving in het kader van de
herziening van het plantengezondheidsregeling. Er wordt een voorstel verwacht in
de eerste helft van 2013.”

Verder worden volgende aandachtspunten uit de beleidsnota (13) als interessante basis voor
nieuwe maatregelen geïdentificeerd:

Voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid die rekening zal houden met
de lokale en internationale uitdagingen die met name verbonden zijn aan de
mondialisering en zal waken over het behoud en zelfs de versterking van ons
voedselveiligheidsniveau.

De erkenning van pesticiden: waakzaam over werkzaamheid en risico’s voor
volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu.

Sanitair beleid dieren: (opnieuw) opduiken van ziektes vermijden (via preventie,
partnerschap, sanitaire programma’s)

Sanitaire fondsen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in het kader
van een veiligere voedselketen

Landbouwrampenfonds: de regionalisering van het landbouwrampenfonds is
voorzien  in  het  institutionele  akkoord  dat  moet  leiden  tot  een  zesde
staatshervorming.

Landbouw: Internationaal beleid en Europese Unie: Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) valt onder de bevoegdheden van de Gewesten waarvoor de
federale Minister van Landbouw de woordvoerder of woordvoerster is. Op Europees
niveau staat vooral de kwestie inzake het GLB na 2013 centraal in de debatten.

Prijzenobservatorium inzake landbouw: analyse van de marges en de detectie
van elke abnormale variatie van de prijzen voor producten of diensten in verband
met landbouwproductie.

4.7 Bosbouw

Duurzaam bosbeheer wordt in de relevante beleidsnota (9) vermeld en kan interessant zijn
voor de identificatie van nieuwe adaptatiemaatregelen.

Duurzaam bosbeheer

“Bossen vormen een rode draad in een beleid dat een drievoudig voordeel oplevert op
het vlak van klimaat, biodiversiteit en duurzaam bosbeheer, via: • het in aanmerking
nemen van de biodiversiteit bij mitigatie en aanpassing aan de klimaatverandering in het
kader van het federale onderdeel van de nationale adaptatiestrategie van de Nationale
Klimaatcommissie; • het bevorderen van het internationale betalingsmechanisme voor
ecosysteemdiensten: REDD+; • het samenwerken met de internationale instanties zoals
het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en het verdrag voor de bescherming van het
werelderfgoed (UNESCO).”
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4.8 Water

Uit de documentenanalyse werden geen specifieke federale beleidsthema’s geïdentificeerd
rond water. De beleidsmaatregelen met betrekking tot biodiversiteit kunnen ook interessant
zijn voor het aspect water.

4.9 Marien milieu

Volgende bestaande adaptatiemaatregelen worden geïdentificeerd voor marien milieu.

Oprichting van mariene beschermingszones; op basis  van een studie  werd 2
jaar geleden een bijkomend habitatrichtlijngebied in het Belgische deel van de
Noordzee aangemeld.

Kunstmatig Rif langs de Kust: In het kader van het actieplan Zeehond zullen
artificiële structuren aangelegd worden in de windmolenzone. Deze structuren
worden specifiek geplaatst voor de bescherming en het vergroten van de
biodiversiteit.

Volgende interessante beleidsthema’s worden uit de documentenanalyse, ondermeer de
beleidsnota van Minister Vandelanotte (14) als basis voor mogelijke nieuwe maatregelen
geïdentificeerd:

Ruimtelijke planning: marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de
Noordzee

Milieutoestand van de Noordzee: monitoringsprogramma om de milieutoestand
zo efficiënt mogelijk op te volgen.

Milieuvergunningen: integratie van indicatoren van de goede milieutoestand van
de Noordzee

Geïntegreerd beleid: uitwerking concreet multidisciplinair geïntegreerd maritiem
beleid (IMB)

4.10 Visserij

Uit de documentenanalyse werden geen specifieke federale beleidsthema’s geïdentificeerd
rond visserij. De beleidsmaatregelen met betrekking tot biodiversiteit kunnen ook interessant
zijn voor visserij.

4.11 Transport & infrastructuur

Voor transport en infrastructuur worden de volgende bestaande federale
adaptatiemaatregelen geïdentificeerd.

Aangepast onderhoud/heraanleg van transportinfrastructuur
(Spoorwegen): Voor de aanleg van nieuwe lijnen voert Infrabel een studie uit die
rekening houdt met de meest actuele gegevens, waaronder klimaatgegevens.

Project Vlaamse Baaien (Maritiem): Kustwerken (o.a. kunstmatige eilanden)
om zeespiegelstijging op te vangen
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Opvolging internationale activiteiten en aanbevelingen rond
klimaatadaptatie (Spoorwegen):  Infrabel  volgt  de  activiteiten  van  ARISCC  –
Adaptation of Railway to Climate Change actief op.

Aanpassingen om ongemak reizigers te vermijden:  Opstellen winterplan en
zomerplan door Infrabel en NMBS

Organisatie  van  “early  warning”  systemen  in  geval  van  extreme
weersomstandigheden: dagelijks waarschuwingssysteem houdt reeds rekening
met extreme weersomstandigheden (Infrabel en NMBS)

Volgende interessante federale beleidsthema’s worden uit de documentenanalyse als basis
voor mogelijke nieuwe maatregelen geïdentificeerd:

Uit de algemene beleidsnota van minister Melchior Wathelet(9)

Duurzame mobiliteit

Modal shift

Spoorvervoer

Luchtverkeer: Belgocontrol, nationaal veiligheidsprogramma voor de
burgerluchtvaart

Binnenvaart: samenwerkingsakkoord

Uit de algemene beleidsnota van minister Magnette (15)

NMBS groep: Vervoersplan, Meerjareninvesteringsplan, beheerscontracten

4.12 Defensie

Binnen het defensiebeleid worden geen specifieke beleidsmaatregelen inzake
klimaatadaptatie geïdentificeerd.

Wel worden klimaatveranderingen overwogen bij de evaluatie van de eigen capaciteiten. De
cel binnen de dienst strategie van defensie, houdt zich vooral bezig met het
langetermijnperspectief op de capaciteiten die defensie nodig zal hebben om het hoofd te
bieden aan nieuwe bedreigingen die o.a. uit klimaatverandering kunnen voortkomen. Uit de
contacten met  defensie  blijkt  dat  deze cel  nu al  nadenkt  over  mogelijke aanpassingen van
hun huidige capaciteiten en welke de behoeften zijn voor nieuwe capaciteiten om de
opdrachten in veeleisende klimatologische omstandigheden te kunnen uitvoeren, hetzij in
het buitenland, hetzij op het nationaal grondgebied. Dit perspectief heeft ook een Europese
dimensie aangezien mogelijke pistes voor ‘pooling and sharing’ van capaciteiten bestudeerd
worden.

Volgende onderwerpen lijken interessant voor de uitwerking van mogelijke federale
adaptatiemaatregelen.

Het inzetkader van de middelen van Defensie: rol  in  het  kader  van
reddingswerken en rampen voor de bewaking van gevoelige punten en installaties,
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Operaties: inschakelen van defensie bij nationale crisisbeheersing, verdere
uitvoering hulpverleningsopdrachten (16), gespecialiseerde ploegen (vb. duikers)

Internationale samenwerking versterkte militaire samenwerking binnen Europa,
pooling & sharing, samenwerkingsverbanden(16)

Instellingen ressorterend onder minister van Landsverdediging: Het
Nationaal Geografisch Instituut voor de implementatie van de INSPIRE –richtlijn, de
Europese richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in
de Gemeenschap. (16).

In een rapport van defensie over klimaatveranderingen en veiligheid (17) worden
verschillende aanbevelingen gemaakt die gerelateerd zijn met klimaatadaptatie

Korte termijn (KT) -Evaluatie van de eigen klimaatbestendigheid zowel op
het vlak van operationaliteit als op het vlak van de kwetsbaarheid van installaties en
patrimonium

KT Win-win door dubbel werk te vermijden door ook betrokken te worden bij
de werkzaamheden van de werkgroepen, kan Defensie gebruik maken van de
ervaringen en bevindingen van de andere betrokken actoren voor de evaluatie van
haar eigen klimaatbestendigheid.

KT Gegevensverzameling en early warning Vanuit de ervaringen en
waarnemingen op het terrein kan Defensie een bijdrage leveren aan de
gegevensverzameling en de ontwikkeling van early warning mechanismen

Lange  termijn  (LT):  Rampenparaatheid  in  eigen  land  en  binnen  de  EU:
Extremere weersomstandigheden in België betekenen dat Defensie een grotere
mate van rampenparaatheid aan de dag moet leggen om bijvoorbeeld
gespecialiseerde logistieke ondersteuning te bieden tijdens een binnenlandse
noodsituatie (“hulp aan de natie”).

LT: Operaties in het buitenland inzet voor hulp tijdens noodsituaties in het
bijzonder naar Belgische staatsburgers in het buitenland

4.13 Reddingswerken en rampen

Vanuit de interviews werden volgende bestaande adaptatiemaatregelen geïdentificeerd:

Specifieke noodplanning voor klimaatveranderingen opstellen: dit bestaat
voor bosbranden, overstromingen enz.

Verzamelen van opgedane kennis na interventie: interventiediensten
rapporteren over hoe ze zijn tussengekomen, hoe ze bepaalde zaken hebben
opgelost

Systematisch verzamelen van gegevens over natuurrampen: EM-DAT, een
internationale rampendatabank uitgewerkt door CRED (Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters)

Volgende interessante beleidsthema’s worden uit de documentenanalyse (18) als basis voor
mogelijke nieuwe maatregelen geïdentificeerd:
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Crisiscentrum: beheer van noodsituaties op federaal vlak, waken over opstarten
van nationale noodplannen

Noodplanning: nationale noodplannen, sensibilisatie lokale overheden, omzetten
van de nationale én provinciale noodplannen (o.a. Seveso- en nucleaire Belgisch
nationaal interventiplan (BNIP)), realiseren van crisiscommunicatiemiddelen, Hoger
Instituut voor de Noodplanning

Crisiscommunicatie: opleiding

Bescherming kritieke infrastructuren: coördinatie met de inlichtingendiensten
en op het vlak van de Europese samenwerking, deelname aan de hervorming van
het EPCIP Programma (European Programm for Critical Infrastructure Protection),
Early Warning System met het VBO, Maritiem Informatie Kruispunt (MIK)

Voorbereiding catastrofes: organiseren van oefeningen

BE-Alert: modernisering van de verwittigingskanalen van de bevolking

Informatiebeheer: betere informatiedoorstroming tussen de diverse betrokkenen
bij de noodplanning en het crisisbeheer, zowel op gemeentelijk, provinciaal en
nationaal niveau alsook met de gewesten

Nucleaire veiligheid en beveiliging: federaal agentschap voor nucleaire
controle)

4.14 Informatie/onderzoek

In het beleidsdomein van wetenschappelijk onderzoek kunnen de verschillende
onderzoeksprogramma’s met betrekking tot klimaatadaptatie beschouwd worden als
bestaande adaptatiemaatregelen op federaal niveau. Verder is de rol van de federale
wetenschappelijke instelling ook reeds sterk georiënteerd naar klimaatadaptatie.

De onderzoeksprogramma’s BRAIN-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks), het Belgische “Biological Resource Centre” (BRC) het
Belgische biodiversiteitsplatform (15)

Deelname aan Europees klimaatonderzoek: Binnen de JPI “Climate” wordt het
onderzoek in lidstaten onderling afgestemd en worden gezamenlijke activiteiten en
oproepen tot indienen van voorstellen aangemoedigd

Kennisopbouw in gespecialiseerde domeinen. Binnen de federale
wetenschappelijke instellingen bestaat er een belangrijke expertise inzake
klimaatadaptatie. In de beleidsnota ter zake (15) wordt verder gesuggereerd om
deze expertise te bundelen door de oprichting van een kennis-, expertise- en
studiecentrum over het klimaat in samenwerking met de drie FWI’s (KMI, BIRA96 en
KSB97). Gepland wordt dat initiatief uit te breiden naar actoren uit andere polen, te
weten het KBIN en het KMMA; — de optimalisering van de studie over global change

96 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

97 Koninklijke sterrenwacht van België
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(met inbegrip van de luchtkwaliteit, de ozon, de uvstraling,…) en de natuurlijke
risico’s met onder andere een performantere aardobservatie en een specifieke
nadruk op het gebruik van teledetectie; — de oprichting van een
gemeenschappelijke excellentiepool voor planetair onderzoek — de deelname aan
de internationale onderzoeksnetwerken en –infrastructuur.

Verder worden volgende interessante onderwerpen geïdentificeerd:

De integratie en de valorisatie van het Belgisch onderzoek op
internationaal niveau

Europese onderzoeksruimte

Internationale projecten

4.15 Overheid/governance

Er werden geen specifieke bestaande adaptatiemaatregelen geïdentificeerd. Volgende
interessante beleidsthema’s en instrumenten worden uit de documentenanalyse
geïdentificeerd en kunnen als kader gebruikt worden voor de uitwerking van nieuwe
adaptatiemaatregelen:

Langetermijnvisie duurzame ontwikkeling

Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling (DO)

Interministeriële Conferentie DO

Impactanalyse: integratie van de verschillende beleidstoetsen (duurzame
ontwikkelings effectbeoordeling (DOEB) )

Onderzoek naar de integratie van de PODDO in de FOD Financiën

DO concreet en tastbaar maken (indicatoren, internationaal beleid,
Rio+20)

Administratieve vereenvoudiging. (19) consolidatie en integratie van de aparte
RIA’s met als doel de verspreide impactanalyses op één geïntegreerd
impactanalyseformulier (geïntegreerde RIA) te verzamelen.

4.16 Internationale samenwerking

De geïdentificeerde adaptatiemaatregelen hebben specifiek betrekking op
ontwikkelingssamenwerking

Bijdragen aan klimaatadaptatiecapaciteit van ontwikkelingslanden: Zowel
in Oost Afrika als West Afrika organiseerde de Belgische overheid reeds workshops
rond klimaatadaptatie en ontwikkelingssamenwerking voor eigen personeel ter
plaatse, lokale overheden en civiele maatschappij
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Onderzoek inzake klimaatveranderingen en ontwikkelingssamenwerking
bevorderen: Oprichting van KLIMOS (Onderzoeksplatform rond klimaatadaptatie
en -mitigatie in Ontwikkelingssamenwerking)

- Ontwikkelen van een Environmental integration toolkit voor de Belgische
ontwikkelingssamenwerking

- het opbouwen van wetenschappelijke kennis rond thema's van
ontwikkelingssamenwerking

Financiering van ontwikkelingssamenwerking van internationale
akkoorden In het kader van het Emissions Trading System (EU ETS), zal maximale
invulling worden gegeven aan de Europese aanbeveling om de helft van de
inkomsten  uit  de  veiling  te  wijden  aan  de  strijd  tegen  en  de  aanpassing  aan  de
klimaatveranderingen in de ontwikkelingslanden (15).

De bescherming van het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering
meer bepaald wordt verwezen naar een strategische nota met dit als transversaal
thema in alle interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, herziening
van de wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat de
bescherming van het milieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de
strijd tegen de klimaatverandering versterkt, forse toename van de uitgaven voor
programma’s die een duidelijke milieucomponent voorleggen (15)

Volgende interessante beleidsthema’s worden verder geïdentificeerd:

Humanitaire hulp: ontwikkelingslanden de middelen geven om op rampen te
anticiperen en de effecten ervan te verzachten, herziening van de Belgische
humanitaire strategie en het Koninklijk Besluit van 1966 met betrekking tot de nood-
en rehabilitatiehulp ten gunste van de ontwikkelingslanden.

Biodiversiteit integreren in de nationale delcrederedienst (8) Fiche  E2a  –
Biodiversiteit integreren in de milieueffectenstudie van de projecten A en B van de
Nationale Delcrederedienst (~schade aan biodiversiteit).

Ontwikkelen van Environmental integration toolkit voor de Belgische
ontwikkelingssamenwerking (8) het  instrument  bij  uitstek  om  milieu  te
integreren in sectoriële interventies is strategic environmental assessment (SEA).

Vernieuwde financieringsbronnen van de OS – Green climate fund(15)

Een nieuwe wet betreffende de Belgische OS: (15) beleidscoherentie voor
ontwikkeling (PCD), voorafgaandelijke analyse van de impact van het Belgische
federale beleid op de ontwikkeling, PCD versterken met de FOD Financiën, opvolging
activiteiten Finexpo en Delcredere

Steun aan kleinschalige landbouw strategische nota “Voedselzekerheid en
landbouw”, “Platform Landbouw en Voedselzekerheid” (15)
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4.17 Bebouwde omgeving

Er werden geen specifieke bestaande adaptatiemaatregelen op federaal niveau
geïdentificeerd. Volgende beleidsthema’s kunnen eventueel als kader dienen voor de
uitwerking van nieuwe maatregelen:

Stadscontracten

Transversaal federaal stedenbeleid “Vademecum van het transversaal
stedenbeleid op federaal niveau”

Europees stedelijk beleid

Interfederaal overleg en samenwerking

4.18 Sociaal beleid

Er werden geen specifieke bestaande adaptatiemaatregelen rond sociaal beleid
geïdentificeerd. Volgend thema zou eventueel als hefboom gebruikt kunnen worden om
klimaatadaptatiemaatregelen uit te werken.

Modernisering van instrumenten sociale zekerheid: kruispuntbank sociale
gegevens (20)

4.19 Migratie

Er werden geen specifieke bestaande adaptatiemaatregelen rond migratie geïdentificeerd in
de betreffende beleidsnota’s. Volgend initiatief vanuit  het domein ontwikkelings-
samenwerking kan als bestaande maatregel beschouwd worden:

Bijdragen aan klimaatadaptatiecapaciteit van ontwikkelingslanden: door
het ondersteunen van lokale adaptatiemaatregelen kan klimaatmigratie vermeden
worden.

Volgende interessante aanbevelingen worden uit de documentenanalyse geïdentificeerd
(21):

Bewustzijn bij politiek en groot publiek verhogen over  de  uitdagingen  van
klimaatverandering op migratie

Nood voor kennisopbouw over effecten van klimaatverandering op
migratie multistakeholder samenwerking, bijkomende middelen voor
wetenschappelijk onderzoek, verbetering gegevens; zowel KT als LT effecten,

Beleidscoherentie verzekeren relatie met andere beleidsdomeinen

Migratie minimaliseren door adaptatiemaatregelen in de kwetsbare landen te
ondersteunen

Vergemakkelijk de rol van migratie als adaptatiemaatregel door tijdelijke
arbeidsmigratieregels te ontwikkelen
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5. SHORTLIST ADDITIONELE MAATREGELEN
In deze fase van de studie worden mogelijke nieuwe adaptatiemaatregelen op federaal
niveau geïdentificeerd. Deze oefening rust enerzijds op voorgaande deskresearch (mogelijke
maatregelen in Longlist en bestaande maatregelen) en anderzijds op 12 thematische
interviews die gehouden werden met vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten
in de periode van 2 mei 2013 tot 4 juni 2013. Tijdens deze interviews werd de longlist van
mogelijke maatregelen overlopen per thema en werd nagegaan in hoeverre deze
maatregelen reeds uitgevoerd zijn op federaal niveau of in hoeverre ze uitgevoerd kunnen
worden. De resultaten van deze interviews werden samengevat in thematische fiches waar
de maatregelen werden opgesplitst naargelang ze een federale bevoegheid zijn of niet, en
reeds bestaan of niet. (zie Bijlage 1 Thematische fiches (Interviews)). De mogelijke
maatregelen werden verder geëvalueerd.

Enkel de maatregelen m.b.t. gebouwen werden niet afgetoetst met experten van de federale
overheidsdiensten. Aangezien deze maatregelen voor de federale overheid vooral betrekking
hebben op het eigen gebouwenbeheer en minder op haar bevoegdheid als beleidsmaker,
worden ze verder niet opgenomen.

Een shortlist van alle geïdentificeerde additionele maatregelen vindt u in Bijlage 3.

5.1 Transversale maatregelen

5.1.1 Nood aan interne informatie & bewustmaking

Uit de interviews blijkt dat de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten niet altijd op de
hoogte zijn van wat de klimaatseffecten zullen zijn voor onze regio en hoe groot de sense of
urgency is om zich aan te passen. Vanuit verschillende overheidsdiensten komt dan ook de
vraag naar meer informatie. In het bijzonder wensen de beleidsmakers specifieke
klimaatscenario’s voor België te kunnen raadplegen om de risico’s te kunnen inschatten voor
hun bevoegdheidsdomein.

BELSPO plant een actie in het najaar 2013 om coherente klimaatscenario's voor België te
identificeren dit in het kader van JPI climate (een Europese coördinatieactiviteit rond
impactmodellen) en ter ondersteuning van Belgische onderzoekers in de domeinen
klimaatverandering en adaptatie.

Maatregel 1 Ontwikkelen van coherente klimaat- en impactscenario’s voor België
Voorbeeld: Duitsland Type: zachte maatregel
Prognoses en scenario’s spelen een onmisbare rol in de beleidsvoorbereiding aangepast aan
klimaatveranderingen. Op basis van de internationale scenario’s (IPCC 5th report) en het onderzoek op
regionaal en federaal niveau worden coherente klimaatscenario’s ontwikkeld voor België. Hiervoor
wordt een modelleringsmethodologie gebruikt die consistent is met wat Europees/internationaal
gehanteerd wordt. Deze klimaatscenario’s kunnen de basis vormen voor coherente impactscenario’s.

- deze maatregel sluit aan bij de actie die BELSPO reeds gepland heeft
- deze klimaat- en impactscenario’s worden in overleg ontwikkeld en zijn algemeen aanvaard

en gedragen
- hierbij worden specifieke projecties op maat aangeboden voor specifieke

sectoren/beleidsdomeinen om de kwetsbaarheid, de impact en de eraan verbonden risico’s
beter te evalueren.
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Vb. aanleg infrastructuur (spoorwegen, luchthavens)
Nationale bevoegdheid BELSPO – wetenschappelijke instellingen

In overleg met FOD VVVL en regionale overheden (LNE, AWAC,
BIM)

Bemerkingen De Europese strategie dringt aan om kennisleemte te
vullen
Goede referentiescenario’s zijn een voorwaarde voor de
ontwikkeling van klimaatdiensten;
Beleidsmakers kunnen gerichter rekening houden met
klimaatadaptatie
De globale klimaatscenario’s bestaan voor het grootste
deel, de uitdaging bestaat er om ze specifiek voor onze
regio te ontwikkelen
Er is een algemene vraag vanuit verschillende
overheidsdiensten
De publicatie van het 5th IPCC assessment report (2014)
is een goede opportuniteit om up-to-date
geharmoniseerde scenario’s te ontwikkelen voor België.
De klimaat- en impactscenario’s moeten zowel de primaire
als secundaire gevolgen van klimaatveranderingen
weergeven.
De uitwerking van deze maatregel kan kaderen in de
volgende oproep BRAIN projecten
Een draagvlak is er zeker bij onderzoekers. Dit is immers
een noodzakelijk instrument voor wetenschappers die
impactstudies doen

Maatregel 2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Eigen ambtenaren (en politici) zijn zich niet altijd bewust van de klimaatveranderingen en dienen
gesensibiliseerd te worden zodat bij elk beleidsinitiatief klimaatveranderingen in rekening worden
gebracht. Om de urgentie van klimaatadaptatie aan hen duidelijk te maken worden informatiesessies
voor ambtenaren georganiseerd

- deze informatiesessies zullen specifiek gericht zijn (niet te algemeen)
- de klimaat- en impactscenario’s (maatregel 1) worden gepresenteerd en de verbinding wordt

gemaakt met de verschillende federale bevoegdheidsdomeinen.
- deze informatiesessies zullen kort, bondig en duidelijk zijn.

Federale bevoegdheid FOD VVVL – dienst klimaatveranderingen
In overleg BELSPO
eventueel overleg met regionale overheden

Bemerkingen Een beleidsmaker die bewust is van klimaatveranderingen
zal sneller intentie hebben rekening te houden met
klimaatveranderingen
Dit is belangrijk om een draagvlak te creëren binnen de
overheidsdienst
De FOD VVVL heeft reeds ervaring met informatiesessies
voor ambtenaren rond het thema biodiversiteit
Er moet zowel aandacht zijn voor primaire als secundaire
(indirecte) gevolgen van klimaatveranderingen weergeven
Deze maatregel kan uitgewerkt worden in het kader van
volgende oproep BRAIN projecten
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5.1.2 Valoriseren bestaande kennis en ervaring

Binnen de federale overheid zijn er verschillende instellingen die metingen doen, gegevens
bijhouden, projecties uitvoeren enz. met betrekking tot klimaatseffecten voor België. Deze
instellingen doen enerzijds aan wetenschappelijk onderzoek maar verlenen verder ook
diensten met betrekking tot metingen en projecties.

Voorbeelden zijn:

- BMM  Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en
het Schelde-estuarium: verzamelt heel wat gegevens over ondermeer de
koolstofbalans en zuurtegraad van de mariene wateren.

- WIV - Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid staat ondermeer in
voor diagnose en gegevensinzameling en wetenschappelijk onderzoek rond nieuwe
infectieziektes

- Tropisch Instituut voor geneeskunde voert ondermeer onderzoek naar
tropische en endemische pathogenen

- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen neemt  deel  aan
kweekprogramma’s voor het vermijden van het uitsterven van soorten en heeft
kennis over de impact van klimaatveranderingen op biodiversiteit.

- Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie: studiecentrum voor Veiligheid
en Defensie voert  analyses  m.b.t.  alle  trends  die  een  impact  kunnen  hebben  op
conflicten met een militaire dimensie.

- Koninklijk Meteorologisch Instituut van België heeft een enorme know how in
de meteorologie (waarnemingen, voorspellingen, enz) en ontwikkelt een regionaal
model en coherente klimaatscenario’s voor België in samenwerking met KULeuven.

- Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) doet onderzoek op het vlak
van de ruimte-aëronomie, observeert essentiële klimaatvariabelen (zoals
broeikasgassen, aërosolen) en ontwikkelt modellen inzake de samenstelling en
chemie van de atmosfeer.

- Energieobservatorium voert ondermeer prospectieve studies uit om de
veranderingen en verdeling van de elektriciteitsvraag te analyseren.

- Koninklijke Sterrenwacht van België bestudeert ondermeer in verband met de
klimaatveranderingen, de zonne-activiteit

- (Nationale Plantentuin van België)

Binnen het domein wetenschappelijk onderzoek wordt er reeds gewerkt aan een betere
samenwerking tussen deze wetenschappelijke instellingen. Zo bestaat concreet het plan om
de  samenwerking  tussen  de  drie  instellingen  van  de  pool  Ruimte  (KMI,  BIRA,  KSB)  en  de
twee  instellingen  van de pool natuur (KBIN en KMMA) te versterken door de oprichting van
een kennis-, expertise- en studiecentrum over het klimaat.
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Maatregel 3 Wetenschappelijke ondersteuning inzake klimaatadaptatie bevorderen
Maatregel 3b Oprichting federaal klimaatcentrum (centre of excellence)
Maatregel 3c Oprichting nationaal klimaatcentrum
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Om de kenniskloof te overbruggen is het belangrijk wetenschappelijke ondersteuning inzake
kllimaatadaptatie te bevorderen. Enerzijds dient het wetenschappelijk onderzoek rond klimaatadaptatie
aangemoedigd te worden, anderzijds dienen de bestaande onderzoeksresultaten meer gevaloriseerd te
worden. Door kennis te bundelen en op elkaar af te stemmen wordt deze informatie meer
gevaloriseerd.

Om de expertise van federale onderzoeksinstellingen samen te brengen en meer op elkaar af te
stemmen, wordt in de eerste plaats een federaal klimaatcentrum opgericht. De verschillende federale
instellingen worden hierbij betrokken. In een tweede fase worden ook regionale instellingen en
universiteiten hierbij betrokken.
Dit centrum richt zich zowel op onderzoek als dienstverlening. De belangrijkste taken die in de eerste
instantie worden geïdentificeerd zijn zowel

- netwerk van federale instellingen: samenwerking verschillende experts en afstemming
onderzoek

- uitwerking klimaatscenario’s (maatregel 1)
- het verzamelen, integreren en valoriseren van federale expertise
- een eenduidig wetenschappelijk contactpunt voor wat klimaatdiensten betreft
- dienstverlening op vlak van klimaatprojecties en scenario’s
- deelname aan internationale wetenschappelijke projecten

Bevoegdheid
(federaal/nationaal)

Federale overheid
BELSPO
Wetenschappelijke instellingen

Bemerkingen er is reeds een studie gepland om het Belgisch landschap
te karteren en na analyse een concreet voorstel uit te
werken (doelstellingen, structuur, kosten, enz)
het is belangrijk om het centrum ook als dienstverlener te
laten functioneren
de focus zou op dienstverlening moeten liggen naast een
betere coördinatie en de ontwikkeling van synergieën
binnen de betrokken instellingen
Door het centraliseren van informatie kan er gerichter
gecommuniceerd worden
Binnen BELSPO werd reeds een eerste brainstorming
m.b.t. de oprichting van een klimaatcenter gehouden
Dit kan uitgewerkt worden in het kader van volgende
oproep BRAIN projecten

5.1.3 Sensibilisatie en betrokkenheid

In verschillende beleidsdomeinen op federaal (en internationaal) niveau bestaan reeds ver
uitgewerkte monitoring, detectie- en rapportagesystemen over directe of indirecte gevolgen
van klimaatveranderingen. Daarnaast beschikken de gewesten over relevante informatie
(bv.: mapping overstromingsgevaar). Voorbeelden op federaal niveau zijn:

- het aërobiologisch surveillancenet van stuifmeel en schimmelsporen (WIV)

- meldingssysteem nieuwe infectieziektes door geneesheren (volksgezondheid)
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- rapportage opgedane kennis door interventieploeg in internationale
rampendatabase98 opgesteld door Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters ( CRED ) - UCL

- meldingsplicht in de voedselketen (federaal agentschap voor voedselveiligheid)

- meldingsplicht plan influenza (volksgezondheid)

- waarschuwingssysteem voor schadelijke exotische soorten (LNE, SPW, BIM met o.a.
Natuurpunt)

- dagelijkse analyses door Elia om de nood aan reservecapaciteit inzake elektriciteit te
evalueren

- weersvoorspellingen door Belgocontrol ter voorbereiding van elke vlucht

- medewerking aan early-warning systemen door het KMI en beschikbaarheid van een
enorme databank met gegevens over lange tijdreeksen (150 jaar) waarmee men
veranderingen van het klimaat kan evalueren

Naast de verschillende overheidsdiensten is het tevens belangrijk dat elke actor
gesensibiliseerd wordt over de klimaatseffecten en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Dit
kunnen verschillende soorten actoren zijn: lokale overheden zijn, consumenten, NGO’s,
industrie. Op een overkoepelende webpagina kan alle nuttige informatie samengebracht
worden.

Maatregel 4 Webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele gebruiker)
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk Type: zachte maatregel
Om de sensibilisatie van het grote publiek in het algemeen en de betrokkenheid van de professionelen
in het bijzonder te vergroten, dient informatie transparant beschikbaar te zijn en ervaringen
gemakkelijk gedeeld te worden.

Een centraal webplatform wordt gecreëerd waar enerzijds algemene informatie rond klimaatadaptatie
vermeld wordt voor het grote publiek (zie volgende maatregel). Anderzijds wordt de informatie voor
professionelen gecentraliseerd.

- informatie m.b.t. klimaatscenario’s
- meldingen worden samengebracht
- monitoringgegevens worden beschikbaar gesteld
- dagelijks update van weergegevens

Vb. weersvoorspelling op korte en middellange termijn voor luchthavens
- organisatie early-warning systems

Vb. voor Spoorwegen
- communicatie van nieuwe gegevens naar gerichte doelgroep

Vb. lokale overheden
- sensibilisatie naar specifieke doelgroepen

vb. burgemeesters
- (tussentijdse) resultaten van onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan klimaatadaptatie

vb. discussieforum
- bij extreme weersomstandigheden: specifieke communicatie door overheid aan betrokken

sectoren/actoren

98 www.emdat.be
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- beste praktijken vermelden die als inspiratiebron kunnen dienen voor anderen
Vb. link maken met best practices binnen bestaande bedrijvenplatforms (VBO, Business &
society, Kauri)

- relevante beleidsdocumenten (Nationale Adaptatiestrategie, gewestelijke en federale
actieplannen)

Nationale bevoegdheid FOD VVVL – dienst klimaatveranderingen
BELSPO – wetenschappelijke instellingen
In samenwerking met regionale overheden

Bemerkingen Systeem van doorverwijzing naar andere websites
Extranet gegevens enkel beschikbaar voor betrokken
professionele gebruiker
Dit sluit aan bij de Europese actie om Climat-Adapt verder
te ontwikkelen als centraal punt voor alle informatie over
aanpassing in Europa99

Maatregel 5 Webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot publiek
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel

Publiek beschikbare webpagina rond klimaatverandering en klimaatadaptatie. Bedoeling is de burger
voor te bereiden op de risico’s inzake klimaatveranderingen. Mogelijkheid tot

- verschillende niveaus van informatie (algemeen voor “Jan met de pet”, ver uitgewerkt voor
“geïnteresseerde burger”)

- focus doelgroepen
- communicatie bij rampen/ crisissen
- maatschappelijke dialoog
- actueel houden met nieuwe gegevens

Bewustwording van consumenten van de impact en risico’s van klimaatverandering
- voor de voedselveiligheid
- voor infectieziektes
- voor gezondheidsgevaren (link hitteplan)
- voor ecosysteemdiensten
- voor energievoorziening (schaarste/hernieuwbare energie vb. wind)
- op verzekeringspolissen

Nationale bevoegdheid Federale + gewestelijke overheden
Toekomstig federaal/nationaal klimaatcenter
Binnenlandse Zaken
BELSPO
FOD VVVL

Bemerkingen - inspiratie Inspiratiebron http://www.ecowatt-bretagne.fr/ voor
wat elektriciteitsschaarste betreft
- link vanuit alle betrokken overheidswebpagina’s
- aandacht voor actualisatie
- EU climate adapt

99 COM(2013)216 – Een EU strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
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5.1.4 Coherent beleid

Klimaatadaptatie raakt aan heel wat beleidsdomeinen. We stellen vast dat heel wat federale
overheidsdiensten reeds maatregelen nemen die inspelen op de klimaatseffecten. Deze
maatregelen worden echter niet altijd expliciet om klimaatadaptatie-redenen genomen. Niet
alleen is het belangrijk dat deze beleidsmakers bewust worden van hun rol in het
klimaatadaptatiebeleid (zie ook maatregel 2), tevens is het noodzakelijk dat de verschillende
beleidsinitiatieven op een gecoördineerde en coherente manier versterkt worden en met
elkaar rekening houden. De uitwerking van het federaal plan klimaatadaptatie moet niet
alleen opgevolgd worden door de FOD VVVL, dienst Klimaatveranderingen maar ook door de
andere betrokken overheidsdiensten. Hierbij is coördinatie op federaal niveau enerzijds en
op nationaal niveau (met gewesten) anderzijds cruciaal.

Maatregel 6 Oprichting federale task force klimaatadaptatie
Voorbeeld: Vlaanderen, Wallonië Type: zachte maatregel
Binnen de nationale klimaatcommissie bestaat er reeds een nationale werkgroep klimaatadaptatie
(CABAO - Concertation Adaptation Belge – Belgische Adaptatie Overleg). Hier nemen echter enkel
vertegenwoordigers vanuit enkele beleidsdomeinen (milieu, wetenschap en
ontwikkelingssamenwerking) aan deel. Omdat klimaatadaptatie verder reikt dan deze bevoegdheden
wordt op federaal niveau een bijkomende task force klimaatadaptatie opgericht met alle relevante
federale overheidsdiensten.

In deze task force wordt kennis en informatie uitgewisseld en worden federale beleidsinitiatieven
inzake klimaatadaptatie op elkaar afgestemd. Tevens worden Europese en internationale relevante
initiatieven hier gecoördineerd voor wat het adaptatiebeleid betreft alsook de algemene maatregelen
vermeld in deel 1 (infosessie, webpagina,..).

Deze task force is vergelijkbaar met de regionale task forces en staat in rechtstreeks verband met de
nationale klimaatcommissie en het Coördinatie Comité Internationaal milieubeleid (CCIM).

 Cfr maatregel 35 en 37
Zie schema bijlage 4
Federale bevoegdheid Federale overheid

FOD VVVL – dienst klimaatveranderingen
Alle relevante diensten

Bemerkingen Om een effectief beleid te voeren is overleg noodzakelijk
Beleidsinitiatieven zullen meer geïntegreerd zijn
De uitdaging zal zijn de verschillende overheidsdiensten te
kunnen (blijven) aantrekken
De rol van de specifieke Task Force dient uitgeklaard te
worden, rekening houden met bestaande fora en
initiatieven
Dit mag geen verstoring van bevoegdheden
teweegbrengen
de samenstelling van het bestaande begeleidingscomité in
het kader van deze studie-opdracht kan als basis dienen

Voor wat het Europese en internationale beleid betreft, dient België enerzijds actief deel te
nemen om de integratie van klimaatadaptatie te verzekeren. Dit gebeurt vaak door de
beleidsspecialisten zelf (vb. Infrabel volgt de activiteiten van ARISCC Adaptation of Railway
to Climate Change actief op).
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Anderzijds is hiervoor vooraf coördinatie noodzakelijk om het Belgische standpunt te
bepalen. Op nationaal niveau bestaan reeds overlegfora om de deelname aan internationale
en Europese beleidsvorming voor te bereiden en te verzekeren:

- voor multilaterale onderhandelingen: Coormulti wordt gecoördineerd door DGM voor
internationale zaken en DGE voor Europese zaken

- voor milieuthema’s: Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) wordt
gecoördineerd door de FOD VVVL

- voor interne klimaatcoördinatie: nationale klimaatcommissie (NKC)

- voor wetenschappelijke aspecten: Commissie voor internationale samenwerking

Maatregel 7: Actieve opvolging door België van Europese en internationale beleidsinitiatieven
Voorbeeld: Finland, Frankrijk Type: zachte maatregel
De CABAO heeft de opdracht Europese en internationale initiatieven rond klimaatadaptatie te
coördineren. Deze opdracht dient verdergezet te worden. Hierbij dient er aandacht te zijn voor de
opvolging, deelname en samenwerking rond relevante (beleids)dossiers. De regionale en federale task
forces kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door de CABAO te voeden met specifieke input.
Nationale bevoegdheid Federale overheid en gewesten

CABAO
Bemerkingen integratie van klimaatadaptatie verzekeren op Europees

niveau
Harmonisatie met Europees beleid en internationaal beleid
verzekeren (level playing field)
coördinatie om coherent Belgische standpunt te
verkondigen in verschillende fora (door verschillende
personen)

Het nationaal plan klimaatadaptatie is de ideale aanleiding om de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de regionale en federale overheden te verduidelijken. Het
juridisch rapport dat voor deze opdracht gebruikt wordt kan hiervoor als basis dienen. Het is
echter belangrijk te coördineren over die thema’s waar de bevoegdheden raken/overlappen.

Maatregel 8 Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Het overleg tussen gewesten en federale overheid kan nog versterkt worden rond klimaatadaptatie in
het algemeen en in het bijzonder rond

- nieuwe financieringsbronnen van de ontwikkelingssamenwerking.
- multidisciplinair geïntegreerd maritiem beleid
- het sanitair beleid inzake dieren (dieren in gevangenschap en wilde dieren) en planten
- prioriteiten op gebied van wetenschappelijk onderzoek en afstemming van activiteiten

Nationale bevoegdheid Federale en gewestelijke overheidsdiensten
Elke overheidsdienst

Bemerkingen dit dient thema per thema bekeken te worden
de toekomstige federale task force zal hier een rol te
vervullen hebben
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5.1.5 Integratie van klimaatadaptatie doorheen elk beleidsdomein

Zoals reeds gesteld, blijkt uit de interviews dat in heel wat domeinen er reeds een kader
bestaat. We identificeerden dan ook verschillende maatregelen die reeds bestaan. Belangrijk
is deze maatregelen te versterken en te verfijnen zodat ze effectiever worden en hun impact
op klimaatadaptatie vergroot. Klimaatadaptatie (net zoals dit voor mitigatie zou moeten)
dient algemeen geïntegreerd te worden in elke beleidsdomein, zowel in
beleidsvoorbereidende analyses (risico-analyses) als beleidsimplementatie.

Maatregel 9 Uitwerken van klimaattoets: Opnemen van klimaatadaptatie in federale
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
Voorbeeld: Nederland Type: zachte maatregel
Klimaatadaptatie dient meer opgenomen te worden in de beleidsprogramma’s en plannen. Hierbij
dienen de specifieke scenario’s (maatregel 1) in de uitwerkingen en aanpassingen van (langetermijn)
plannen en visies opgenomen te worden. Concrete voorbeelden zijn:

- langetermijnvisie duurzame ontwikkeling
- lange termijn ontwikkelingsplan van Elia (België) en ENTSO-E100 (Europa).
- beheersplannen mobiliteit
- voorziene actualisatie van het Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit en de

herziening van de biodiversiteitsstrategie
- zomerplan en winterplan Spoorwegen (om o.a. ongemak reizigers te minimaliseren)
- NEHAP (Nationaal milieu en gezondheidsactieplan)
- nationaal rampenplan

Deze aandacht mag zich echter niet beperken tot de opname in (visie)teksten alleen maar; dit moet
ook tot uiting komen bij de concrete uitwerking van het beleid. De uitwerking van een klimaattoets is
dan ook noodzakelijk. Deze klimaattoets dient in rekening gebracht te worden in ondermeer

- de DOEB filter voor de impactanalyse van beleid (DuurzameOntwikkelingEffectenBeoordeling)
(PODDO)

- bij  het vastleggen van budgetten (federale budget en beheerscontrole)
- als criterium in subsidiesystemen

Federale bevoegdheid Federale overheid
Elke overheidsdienst
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Bemerkingen klimaatadaptatie als extra criterium maakt evaluatie en
analyses nog complexer
belangrijk om een bruikbare tool uit te werken
Toekijken op administratieve vereenvoudiging
Focus op klimaataspecten met secundaire positieve
effecten
De bestaande KLIMOS toets (zie maatregel 10) kan
hiervoor gebruikt worden
Deze maatregel mag zich niet beperken tot de uitwerking
van  een  klimaattoets,  maar  moet  ook  aandacht  hebben
voor de uitvoering (opleiding) en acties na de toetsing
Integratie van aanpassingsmaatregelen in het beleid en de
programma’s van de EU is een van de prioriteiten van de
Europese Commissie101

100 European Transmission System Operators for electricity

101 COM(2013)216 – Een EU strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
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5.2 Specifieke maatregelen per beleidsdomein

5.2.1 Internationale samenwerking

Klimaatverandering is een prioriteit in het beleid inzake  internationale en
ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ligt het accent op klimaataanpassing van de
doelgroeplanden. In 2008 liet DGD (FOD Buitenlandse Zaken) een studie uitvoeren
betreffende de uitdagingen van klimaatveranderingen voor ontwikkelingssamenwerking.
Hieruit volgde een actieplan met acties om zowel interne capaciteit als externe
samenwerking bij te stellen om rekening te houden met de klimaatverandering. Er is dan
ook al de nodige aandacht voor klimaatadaptatie bij internationale samenwerking in het
algemeen (bv. bij het vastleggen van samenwerkingsprogramma’s) en
ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder (bv. herziene wet betreffende de Belgische
ontwikkelingssamenwerking). Een belangrijk luik hierbij is het financieringsluik. Inzake de in
2010 in Cancun gesloten akkoorden i.v.m. klimaatfinanciering heeft de DGD het grootste
aandeel in het budget.

Maatregel 10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Ter ondersteuning van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking werd door het
onderzoeksplatform KLIMOS een environmental toolkit uitgewerkt om ter voorbereiding van een
beleidsprogramma of –strategie, de efficiëntie/effectiviteit op vlak van milieu (ondermeer
klimaatadaptatie) te evalueren. Het gebruik van deze toolkit dient aangemoedigd te worden
Federale bevoegdheid Federale overheid

FOD Buitenlandse zaken – Ontwikkelingssamenwerking
Bemerkingen samenwerking met BELSPO (dienst internationale

samenwerking) is gewenst

Maatregel 11 Aandacht voor klimaatveranderingen bij humanitaire hulp
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Bij humanitaire hulp dient er extra aandacht te gaan naar klimaatveranderingen. Hiervoor dient de wet
op humanitaire samenwerking102 aangepast te worden en dient

- een specifiek luik “rampenpreventie” en “rampenvoorbereiding” uitgewerkt te worden.
Immers, het aanpassen aan klimaatveranderingen bij humanitaire hulp concentreert zich op
het vermijden van natuurrampen.

- de duur van humanitaire hulpprojecten voor “rampenpreventie” langer te zijn dan de actuele
maximumduur van 9 maanden

Federale bevoegdheid Federale overheid
FOD Buitenlandse zaken - Ontwikkelingssamenwerking

Bemerkingen

102 19 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit betreffende noodhulp en hulp voor rehabilitatie op korte termijn ten
gunste van de ontwikkelingslanden
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5.2.2 Marien Milieu

De klimaatveranderingen zorgen voor fysische en bio-geochemische verstoringen die het
ecosysteem van de zuidelijke Noordzee kunnen beïnvloeden. Op basis van een
wetenschappelijk studie103 werd 2 jaar geleden een bijkomend habitatrichtlijngebied in het
Belgische deel van de Noordzee aangemeld, m.n. de Vlaamse banken. Behalve de Vlaamse
Banken werden eerder al drie vogelrichtlijngebieden afgebakend voor de kust, was er een
habitatrichtlijngebied Trapegeer-Stroombank en was er ook al het klein integraal reservaat
dat aansluit bij het strandreservaat ‘de Baai van Heist’. Om de biodiversiteit te beschermen
en te vergroten zullen artificiële structuren aangelegd worden in de windmolenzone, dit in
het kader van het Actieplan Zeehond (2012).

Maatregel 12 Aandacht voor klimaatveranderingen in mariene strategie
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
In de context van de kaderrichtlijn Mariene strategie wordt een definitie van goede milieutoestand van
de Noordzee uitgewerkt aan de hand van 11 descriptoren. Verder worden doelstellingen bepaald om
deze goede milieutoestand te bereiken en zal men een geïntegreerd monitoringsprogramma opstellen.
Binnen deze bestaande maatregelen dient klimaatverandering explicieter vermeld te worden. In het
bijzonder dient er aandacht te zijn voor klimaatveranderingen bij de opmaak van het verplicht
maatregelenprogramma tegen 2015. Op deze manier worden de effecten van klimaatveranderingen
vertaald in het beheer van de mariene beschermde gebieden.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Marien Milieu
Link met regionale vergunningenbeleid

Bemerkingen  mogelijke samenwerking met BELSPO in het kader van
toekomstige samenwerking aan het Europese meetnet
ICOS (Integrated carbon observation system)

De "MMM"-wet (wet  van  20  januari  1999  tot  bescherming  van  het  mariene  milieu  in  de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België,  gewijzigd  door  de  wet  van  17
september 2005 ) – biedt de rechtsbasis om het Belgisch deel van de Noordzee te behoeden
tegen zeegebonden verontreiniging en om aan natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling te
kunnen doen. In deze wet wordt verder een algemene verplichting ingesteld om activiteiten
waarvoor vooraf een vergunning is vereist, te onderwerpen aan een milieu-effectenrapport
(op initiatief van de aanvrager) en een milieu-effectenbeoordeling, vóór en tijdens deze
activiteiten (door de overheid).

Maatregel 13 Aandacht voor klimaatveranderingen in vergunningenbeleid op zee
Voorbeeld: Vlaanderen Type: zachte maatregel
In het kader van de MMM-wet en regelgeving inzake (milieu)vergunningen en machtiging op zee dient
klimaatadaptatie nog explicieter opgenomen te worden, meer bepaald in de milieu-effect beoordeling
(MEB).
Federale bevoegdheid Federale overheid

Marien Milieu
Link met regionale vergunningenbeleid

Bemerkingen - evenwicht tussen verschillende milieu-aspecten
- link met regionale wetgeving

103 Degraer, S., Braeckman, U., Haelters, J., Hostens, K., Jacques, T., Kerckhof, F., Merckx, B., Rabaut, M.,
Stienen, E., Van Hoey, G., Van Lancker, V. & Vincx M., 2009. Studie betreffende het opstellen van een lijst met
potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport in opdracht van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, Brussel, 93 pp.



101

Link met Europese guidanc on integrating climate change and
biodiversity in EIA

5.2.3 Landbouw

Door de toenemende internationale handel en rekening houdend met andere factoren, zoals
de klimaatwijziging en de toename van het personen- en goederenverkeer, zal men
waakzaam moeten zijn wat betreft het risico op het opduiken of het opnieuw opduiken van
organismen die schadelijk zijn voor plant, dier en voeding.

Het federaal sanitair beleid heeft betrekking op de garantie van de sanitaire veiligheid met
name op ziekteverschijnselen en quarantaine. Dit beleid wordt grotendeels op internationaal
en Europees niveau vastgelegd. Een actieve deelname aan deze activiteiten is belangrijk om
de aandacht te vestigen op klimaatseffecten.

In de beleidsnota ter zake werd reeds aangekondigd dat België actief zal meewerken aan de
uitwerking van de toekomstige Europese wetgeving in het kader van de herziening van d
plantengezondheidsregeling. Er wordt een voorstel verwacht in de eerste helft van 2013.

Maatregel 14 Aandacht voor klimaatveranderingen in plantengezondheidsregeling
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
In het kader van de herziening van de Europese plantengezondheidsregeling  moet de aandacht naar
klimaatseffecten, in het bijzonder voor plaagorganismen schadelijk voor planten en plantaardige
producten ten gevolge van klimaatveranderingen, versterkt worden. Volgende acties worden voor
België hieromtrent geïdentificeerd

- actief meewerken aan de herziening van de Europese plantengezondheidsregeling
- pleiten voor een evaluatie van de risico-analyse en de frequentie ervan
- pleiten voor een aanpassing van de lijst plaagorganismen op basis van opgedane kennis

inzake klimaatveranderingen
Europese bevoegdheid Europese bevoegdheid

Belgische participatie door FOD VVVL
Bemerkingen - Europees kader

- link met landbouw en biodiversiteit

Maatregel 15 Evalueren Sanitaire fondsen voor dieren en planten
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Op basis van de opgedane kennis rond klimaatveranderingen  dient  de  lijst  van  dieren- en
plantenziektes die in aanmerking komen voor ondersteuning, aangepast te worden. Wanneer deze
(nieuwe) dieren- en plantenziektes uitbreken ten gevolge van o.a. klimaatveranderingen, kunnen de
landbouwers terugbetaald worden voor de schade die veroorzaakt is.

Specifiek voor dierenziektes betekent deze aanpassing dat de (nieuwe) ziektes opgenomen worden op
de lijst van hoofdstuk III van de Dierengezondheidswet en ze dus wettelijk bestreden kunnen worden,
en er dus tussenkomst mogelijk is van het Fonds binnen de wettelijke beperkingen ervan (Wet op het
Begrotingsfonds van 23 maart 1998)
Nationale bevoegdheid Federale overheid

Link met regionale landbouwbeleid
Overleg met landbouwsector

Bemerkingen - Evalueren met de sector of instrument voor andere gewassen
en/of voor bosbouw opportuun is
- budgettaire gevolgen
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5.2.4 Volksgezondheid

Door de klimaatveranderingen nemen de risico’s voor de volksgezondheid toe door de
stijging van de temperaturen, door de toenemende hittegolven, door de potentiële
besmetting door infectieziektes of door talrijkere overstromingen. Tevens zijn er ook
indirecte gevolgen van een uitzonderlijke weersgebeurtenis vb. het toenemend gebruik van
koelsystemen en het niet adequaat onderhouden kunnen aanleiding geven tot
gezondheidsklachten.104

België zou zich moeten voorbereiden op de gevolgen van uitzonderlijke gebeurtenissen
gelieerd aan klimaatverandering op de gezondheid. In een dergelijk beleid van aanpassing
op het vlak van de volksgezondheid is het belangrijk dat de beleidsmakers vooral aandacht
schenken aan preventieve maatregelen om de gezondheidsrisico’s ten gevolge van
klimaatverandering te voorkomen of te beperken. 105

Informatieverzameling en bewakingssystemen om de toestand te bewaken en de bevolking
te kunnen waarschuwen voor de risico’s op het vlak van gezondheid zijn hierbij cruciaal.
Maatregelen hieromtrent komen aan bod in deel 1 waar specifieke doelgroepen en het groot
publiek geïnformeerd en gesensibiliseerd worden (maatregel 4 intranet en maatregel 5
extranet).

Er is tevens een rol weggelegd voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde dat een
grondige kennis heeft over de verschillende tropisch ziektes die onderhevig zijn aan
klimaatfactoren. Deze kennis dient gevaloriseerd te worden binnen het federaal
klimaatcenter (maatregel 3).

Ook op het vlak van het geneesmiddelenonderzoek brengen de klimaatprojecties
uitdagingen met zich mee. Indien er voor sommige klimaatgevoelige ziekten een  verhoogd
risico optreedt, dient geëvalueerd te worden in hoeverre nieuwe vaccins ontwikkeld dienen
te worden.

Maatregel 16 Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprogramma’s
Voorbeeld: Duitsland Type: zachte maatregel
Op basis van opgedane kennis (maatregel 1 klimaatscenario’s) dient met de sector onderzocht te
worden in hoeverre nieuwe vaccins ontwikkeld moeten worden en geëvalueerd te worden in hoeverre
bepaald vaccinaties verplicht moeten worden.

Nationale bevoegdheid Federale overheid
Gezondheid
Sector (farma)
Regionale bevoegdheden

Bemerkingen - geneesmiddelenonderzoek breed kader (niet alleen
klimaataspecten overwegen)
- België voortrekker op vlak van geneesmiddelenonderzoek
- vaccinatie pas effectief als 80% v.d. bevolking gevaccineerd wordt
- vooraf duidelijk doel voor ogen (ziekte uitroeien of individuele
bescherming)
- Vaccinatie van mens en dier

104 Advies over de gevolgen in België van klimaatverandering op de gezondheid, FRDO, 16 december 2005

105 Advies over de gevolgen in België van klimaatverandering op de gezondheid, FRDO, 16 december 2005
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5.2.5 Biodiversiteit

De klimaatverandering vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Omgekeerd kan de
biodiversiteit een positieve bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatverandering (CO2-
absorptie, afzwakking van de gevolgen van de klimaatverandering). Het is noodzakelijk de
synergieën te versterken tussen klimaat en biodiversiteit.

Op nationaal niveau bestaat een indicatieve lijst met invasieve soorten106. Dit systeem wordt
beheerd door het Belgisch Biodiversiteitsplatform dat verantwoordelijk is voor de evaluatie
van deze soorten. Momenteel staan er een 100-tal invasieve plantensoorten op de lijst. De
evaluatie en classificatie gebeuren door verschillende wetenschappers die gebruik maken
van een gestandaardiseerd protocol (het ISEIA protocol). De gevolgen van
klimaatveranderingen dienen verder aandacht te krijgen.

Maatregel 17 Evaluatie lijst invasieve soorten
Voorbeeld: Spanje Type: zachte maatregel
In eerste instantie dienen de verwachte effecten van klimaatverandering opgenomen te worden in het
evaluatie en classificatie protocol (ISEIA protocol). In tweede instantie dient de lijst van invasieve
soorten geëvalueerd en eventueel aangepast te worden.
Nationale bevoegdheid Federale en gewestelijke overheden

BELSPO Belgisch Biodiversiteitsplatform
Bemerkingen rekening houden met Europese oplijsting

Maatregel 18 Beheer van (nieuwe) invasieve soorten
Voorbeeld: Nederland Type: grijze maatregel
In de (verdere) opmaak van een nationale strategie invasieve soorten dient rekening gehouden te
worden met de effecten van klimaatveranderingen en dient een beheerplan uitgewerkt te worden voor
de organismen die opduiken ten gevolge van de klimaatveranderingen
Nationale bevoegdheid Federale en regionale overheden

Biodiversiteit
BELSPO

Bemerkingen rekening houden met het Europese kader
nagaan in welke mate invasieve soorten kunnen / moeten
bestreden worden
verduidelijken wat invasief is en prioriteren wat meest
bedreigende soorten zijn

106 Harmonia informatiesysteem (http://ias.biodiversity.be).



 104

Naast de bescherming en het behoud van biodiversiteit dient er ook aandacht te gaan naar
het behoud van de ecosysteemdiensten.

Maatregel 19 In kaart brengen van kwetsbaarheid aan klimaatverandering van ecosystemen
Voorbeeld: Finland en Frankrijk Type: zachte maatregel
Het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van ecosystemen en ecosysteemdiensten ten gevolge van
klimaatveranderingen gebaseerd op het werk in uitvoering op regionaal niveau.
Nationale bevoegdheid Federale en regionale overheden

Biodiversiteit
BELSPO

Bemerkingen link met regionale initiatieven
op basis van recente studie ecosysteemdiensten
aandacht voor verscheidenheid domeinen/sectoren
rekening houden met Europese initiatieven

5.2.6 Klimaatrampen en crisissen

De gevolgen van klimaatveranderingen voor ons land houden verband met diverse
veiligheidssectoren. Bondig samengevat gaat het ondermeer over waterveiligheid
(drinkwatertekort en overstromingen), energieveiligheid (koelwatertekort, energieschaarste),
ecologische veiligheid (schadelijke soorten en ziekten), menselijke veiligheid (gezondheid)107.
Optimale acties bij klimaatrampen en crisissen zijn noodzakelijk.

Het Crisiscentrum verzekert het beheer van noodsituaties op federaal vlak. Daarnaast waakt
het over het opstarten van de nationale noodplannen die een antwoord moeten bieden aan
de noodsituaties die op het grondgebied plaatsgrijpen en waar de bevolking eventueel bij
betrokken is. In het kader van nieuwe risico’s is de regering haar noodplanning aan het
evalueren en bijstellen.

Maatregel 20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
De bestaande procedures inzake communicatie en coördinatie bij crisissen evalueren op basis van de
klimaatscenario’s (zie maatregel 1) en waar nodig verfijnen.

Federale bevoegdheid Federale overheid
Binnenlandse Zaken
crisiscentrum
Economie (informatie en communicatie bij energieschaarste)

Bemerkingen Rekening houden met andere noodsituaties

107 107 DECONINCK 2010 Klimaatverandering en veiligheid: het Belgische en Europese beleid – Stefan Deconinck,
juni 2010, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, studiecentrum voor veiligheid en Defensie.
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Maatregel 21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op klimaatveranderingen
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Bij  de  toepassing  van  het  KB  van 16.02.2006 betreffende nood en interventieplan dient er bij de
uitvoering van risico-analyses bijzondere aandacht te zijn voor klimaatveranderingen.

- Enerzijds klimaatveranderingen opnemen in het algemeen interventieplan (AIP)
- anderzijds door bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) uit te werken voor specifieke

gevolgen van klimaatveranderingen (op basis van klimaatscenario’s maatregel 1) vb.
elektriciteitspanne

- tenslotte door sectorale noodplannen uit te werken om specifieke sectoren meer robuust te
maken tegen de klimaatveranderingen vb. energiesector

Federale bevoegdheid Federale overheid
Binnenlandse Zaken

Bemerkingen toepassing van noodplan vergt heel wat inspanningen op
vlak van middelen en coördinatie
Europa werkt aan richtsnoeren op basis van goede
praktijken op het gebied van rampenpreventie

Maatregel 22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met lidstaten versterken
Voorbeeld: Finland Type: zachte maatregel
In het kader van de herziening van de Europese regelgeving m.b.t. civiele bescherming wordt de
samenwerking en coördinatie op vlak van reddingswerken en rampen met lidstaten versterkt. Dit kan
een antwoord bieden op de noden met het zicht op klimaatswijzigingen.
Heel wat middelen en mensen dienen ingezet te worden bij klimaatrampen. België dient actief op zoek
te gaan naar partners binnen de EU om sommige aankopen gezamenlijk te doen, en opgeleid
personeel uit te wisselen.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Binnenlandse Zaken
Defensie

Bemerkingen bestaande reflectie “pooling and sharing” bij defensie
 Europa dringt in haar strategie sterk aan voor
transnationale maatregelen

5.2.7 Economie

Klimaatadaptatie hoeft niet alleen negatieve gevolgen te hebben voor de economie, maar
kan ook positieve gevolgen hebben. Er dient dan ook voldoende gewicht gegeven te worden
aan de opportuniteiten (nieuwe diensten, nieuwe productie) die zich zullen voordoen. Vooral
opportuniteiten voor de exportgerichte sectoren.

Ondernemingen zijn niet altijd op de hoogte van de gevolgen en opportuniteiten die
klimaatadaptatie met zich meebrengen. De federale overheid kan een ondersteunende rol
uitoefenen om ondernemingen aan te moedigen onderling informatie en beste praktijken te
delen. Hierbij dient in de eerste plaats gefocust te worden op prioritaire sectoren

Maatregel 23 Identificeren van prioritaire economische sectoren m.b.t. klimaatadaptatie
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Studie (laten) uitvoeren om de prioritaire sectoren te identificeren die zich ten gevolge van
klimaatveranderingen het meeste moeten adapteren. (belangrijkste impact / grootste federale
hefboom)

In tweede instantie dient voor deze prioritaire sectoren een specifiek adaptatieplan uitgewerkt te
worden waar ondermeer volgende aspecten aan bod komen:
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- gevolgen bepalen (zowel positieve als negatieve)
- uitdagingen identificeren
- actieplan opstellen

Tot slot kan een colloquium georganiseerd worden over de gevolgen en opportuniteiten van
klimaatveranderingen voor het bedrijfsleven
Federale bevoegdheid Federale overheid

FOD Economie
In overleg met sectoren

Bemerkingen - In overleg met sectoren
- Toezien op competitiviteit van sectoren
- Aandacht KMO’s
- Aandacht voor innovatie

Maatregel 24 Ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Om ondernemingen te begeleiden bij het aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten aan de
klimaatveranderingen wordt er een tool uitgewerkt waarin de klimaatscenario’s vermeld worden
(maatregel 1).
De tool bevat verder een handleiding voor ondernemingen om zelf de klimaatsgevoeligheid voor hun
organisatie in te schatten door
- scenario’s te bepalen aan de hand van de algemene klimaatscenario’s
- kwetsbaarheid meten aan de hand van een vragenlijst
- acties/maatregelen te identificeren
Federale en nationale
bevoegdheid

Federale overheid
Economie
Belspo
In overleg met overkoepelende federaties (VBO, federaties, B&S,
enz)
In overleg met regionale overheden/gemeenschappen

Bemerkingen draagvlak binnen bedrijven noodzakelijk
Toezien op competitiviteit van sectoren
Aandacht KMO’s
vergelijking met Waalse kwetsbaarheidstoets voor
gemeenten

Maatregel 25 Klimaatadaptatie als algemene voorwaarden voor kredietverlening
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
De Nationale Delcrederedienst onderzoekt de effecten op sociaal, mensenrechten- en milieugebied van
alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend. De milieuanalyse die de ONDD
uitvoert wordt uitgebreid met klimaatadaptatie.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Economie
Nationale Delcrederedienst

Bemerkingen - evenwicht tussen verschillende criteria
- level playing field
- aandacht voor KMO’s

Ondernemingen dienen aangemoedigd te worden om op regelmatige basis hun blootstelling
aan klimaatrisisco’s te evalueren en hiermee rekening te houden.
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Maatregel 26 Klimaatadaptatiecriteria binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Studie die bestaande instrumenten inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen evalueert en de
uitbreiding met klimaatadaptatiecriteria analyseert.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Economie
ICDO
In overleg met betrokken sectoren/middenveld

Bemerkingen vrijwillig systeem; indien te complex geen vrijwilligers
evenwicht tussen verschillende aspecten
vanuit Europa gestuurd (CSR)
aandacht voor KMO’s
aandacht voor innovatie

Maatregel 27 Klimaatadaptatiecriteria binnen bedrijfslabels , certificatiesystemen en awards
aanmoedigen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Studieopdracht waarbij bestaande bedrijfsgerelateerde labels, certificatiesystemen en awards worden
geëvalueerd en uitbreiding naar klimaatadaptatie wordt geanalyseerd.
Voorbeelden:

• ISO norm
• GRI

    Belgian Business Award for the Environment
Federale bevoegdheid Federale overheid

Economie

Bemerkingen vrijwillige systemen, eenvoudig houden anders geen
deelnemers
mogelijkheid sensibiliseren via webpagina
standaardisatie en coherentie op EU / internationaal
niveau (level playing field)
aandacht voor innovatie

5.2.8 Informatie & Onderzoek

Op vlak van onderzoek blijken er al heel wat initiatieven te bestaan op federaal niveau die
direct of indirect gerelateerd zijn met klimaatadaptatie. Enerzijds zijn er de
onderzoeksdiensten binnen de overheidsdiensten zelf (vb. Dienst contractueel onderzoek –
FOD VVVL ). Anderzijds zijn er de onderzoeksprojecten die gestuurd worden vanuit federale
onderzoeksprogramma’s zoals

- KLIMOS: Onderzoeksplatform rond klimaatadaptatie en -mitigatie in
Ontwikkelingssamenwerking dat een Environmental integration toolkit heeft
ontwikkeld voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking en wetenschappelijke
kennis rond thema's van ontwikkelingssamenwerking heeft opgebouwd.

- BELSPO:
o Thematische onderzoeksprogramma’s zoals Global Change, Podo 1 & 2, SSD

bevatten specifieke onderzoeksprojecten rond klimaatadaptatie.
o Lopende onderzoeksprogramma’s : Agoria-MCS, STEREO, BRAIN-be

- IWT
- FWO - FNRS
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Maatregel 28 Verdere organisatie van klimaatonderzoek in het algemeen en kennisopbouw in
gespecialiseerde domeinen via multidisciplinaire netwerken
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Wetenschappelijk onderzoek rond klimaatadaptatie in het algemeen (vb het huidige BRAIN-be
programma) en in gespecialiseerde domeinen zal verder ondersteund worden. (bv. via STEREO
expertennetwerk inzake teledetectie)
Internationale onderzoeksprojecten rond klimaatadaptatie zullen verder actief opgevolgd worden (vb.
Binnen JPI Climate108 wordt het  onderzoek in lidstaten onderling afgestemd en worden gezamenlijke
activiteiten en oproepen tot indienen van voorstellen aangemoedigd.
Nationale bevoegdheid Federale en regionale overheden

BELSPO
Bemerkingen budget via BELSPO BRAIN.BE thematische assen en

pioniersprojecten
link met

o IWT
o FWO-FNRS: JPI FACCE

5.2.9 Transport

Als voogdij over de NMBS-groep en de nationale luchthaven, kan de federale overheid
specifieke adaptatiemaatregelen nemen.

5.2.9.1 Nationale luchthaven

Maatregel 29 Evalueren normen voor aanleg van luchthavens
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Bij de aanleg van nieuwe (delen van de ) luchthaven, anticiperen op toekomstige
klimaatomstandigheden rekening houdend met de lange levensduur van de infrastructuur.
Internationale normen voor luchthavens dienen op termijn geëvalueerd en eventueel aangepast te
worden zodat dit gestructureerd gebeurt.
Federale bevoegdheid Federale overheid – mobiliteit

In overleg met regionale overheden
Bemerkingen evenwicht met andere criteria (ondermeer veiligheid)

internationale normen noodzakelijk
sociale aspecten zeer belangrijk in luchtvaartsector
(veiligheid, omgeving)

Maatregel 30 Klimaatadaptatie integreren in het nationaal veiligheidsplan luchthavens
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Bij de opstelling van het volgende nationaal veiligheidsplan dient er meer aandacht geschonken te
worden aan extreme weersomstandigheden. Meer specifiek voor Belgische luchthavens, dient een
noodplanning uitgewerkt te worden voor het sluiten van luchthavens door extreme
weersomstandigheden.
Federale bevoegdheid Binnenlandse Zaken

Justitie
Mobiliteit

Bemerkingen link met nood en interventieplan specifiek gericht op
klimaatveranderingen

108 Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate)”
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5.2.9.2 NMBS groep

De NMBS-Groep bestaat uit drie bedrijven: NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding109. Een
beheerscontract wordt getekend tussen elk van deze bedrijven en de Belgische Staat. Dit
contract bepaalt de voorwaarden waaraan de onderneming haar openbare dienst moet
voldoen en bepaalt de financiële compensatie die de federale staat moet bepalen voor de
uitvoering van deze taken. De huidige beheerscontracten bevatten een hoofdstuk milieu
maar maken geen referentie naar klimaatadaptatie.

Het beheer van de Belgische spoorwegen gebeurt door Infrabel. Veiligheid en stiptheid zijn
de voornaamste prioriteiten voor Infrabel. De continuïteit van de elektriciteitsvoorziening is
verder de belangrijkste zorgfactor voor Infrabel in het kader van het klimaatadaptatiebeleid
(m.n. bij extreme weersomstandigheden of bij een hittegolf met elektriciteitspieken te wijten
aan de koeling van gebouwen). Er dienen maatregelen genomen te worden die dit risico van
de elektriciteitsbevoorrading beperken voor de spoorwegen.

Maatregel 31 In kaart brengen van kwetsbare transportsystemen
Voorbeeld: Spanje, VK, Frankrijk Type: zachte maatregel
Op basis van meteogegevens uit het verleden en de meteovoorspellingen worden de kwetsbare
transportsystemen in België in kaart gebracht. Deze kaart zal als basis gebruikt worden bij de
langetermijnplanning van de sector.
Federale bevoegdheid Federale overheid – mobiliteit

Infrabel
Toekomstig nationaal/federaal klimaatcenter

Bemerkingen internationale aanbeveling ARISCC(22)
aan de hand van geharmoniseerde methodologie

Maatregel 32 Rekening houden met klimaatveranderingen bij langetermijnplanning Spoorwegen
Voorbeeld: Finland, Duitsland Type: zachte maatregel
Bij de uitwerking van toekomstige beheerscontracten tussen de Belgische Staat en de NMBS-groep zal
er in het hoofdstuk milieu een verwijzing naar klimaatadaptatie opgenomen worden.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Mobiliteit
NMBS Group

Bemerkingen afweging maken tussen verschillende vereisten
opgenomen in beheerscontract
prioriteiten stellen
budgettaire beperkingen

109 Een herstructurering van de NMBS-Groep is momenteel aan de gang. De herstructurering zou moeten toelaten
om van een model met 3 ondernemingen te gaan naar een model met 2.
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5.2.10 Energie

Voor wat energie betreft, is het belangrijk te kunnen anticiperen op elektriciteitsschaarste.
Dit kan voorkomen worden door aanpassing van de sector of elektriciteitsstockage te
vergroten.

Maatregel 33 Energiesector aanmoedigen zich aan te passen aan de klimaatveranderingen
Voorbeeld: Finland Type: zachte maatregel
Studie naar de instrumenten en hefbomen die kunnen aangewend worden om adaptatie in de
energiesector aan te moedigen en beter de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen.
Nationale bevoegdheid Federale overheid

Economie (energie)
Overleg regionale overheden

Bemerkingen kader plan Wathelet/’uitrustingsplan’ – studie capaciteit
marktwerking verzekeren
opvolging studie – kan aanleiding geeft tot bijkomende
kostelijke, nevenmaatregelen.
gecoördineerde internationale maatregelen zijn nodig om
een "level playing field" te verzekeren
Maatregel op te nemen in kader van werkgroep Energie en
Adaptatie

Maatregel 34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Om te kunnen anticiperen op electriciteitsschaarste wordt een onderzoeksproject rond stockage en de
mogelijkheid van smart metering uitgevoerd. Hierbij is er bijzondere aandacht voor internationale
oplossingen en meer internationale coördinatie om de vraag aan elektriciteit te "matchen" met de
productie.
Nationale bevoegdheid Federale overheid

Economie (energie)
BELSPO
Elia
Overleg regionale overheden

Bemerkingen Kaderen in Europees onderzoek waar dit reeds wordt
opgenomen
Impact op andere milieu-aspecten (vb. hinder)
Stroomvoorziening is cruciaal voor spoorwegen, link tussen
bevoorradingszekerheid en spoorwegen in rekening
brengen

De uitdagingen voor de energiesector zijn belangrijk en hebben een impact op gans de
Belgische bevolking. Het overleg tussen de betrokken overheden en de energiesector dient
dan ook rond klimaatadaptatie bestaan/versterkt te worden.

Maatregel 35 Continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in nieuwe werkgroep
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Het energie-overleg tussen de federale staat en de gewesten binnen Enover wordt versterkt door de
oprichting van een bijkomende werkgroep adaptatie. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers
van gewestelijke en federale energie administraties en kabinetten en is de privésector ook uitgenodigd.
Deze werkgroep koppelt terug met de federale task force klimaatadaptatie.
Nationale bevoegdheid Federale en regionale overheden

Economie (energie)
Enover
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In overleg met FEBEG
Bemerkingen overlapping vermijden

De nodige contacten bestaan al, ad hoc-werkgroep kan in
principe snel opstarten.

5.2.11 Financiën

Het luik financiering kwam niet expliciet aan bod tijdens de interviews. Daarentegen werd
meermaals gewezen op het belang van een studie van de mogelijke financieringsmiddelen
om klimaatadaptatie aan te moedigen

Maatregel 36 Onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel

Uitvoering van een studie waarbij zowel de mogelijke instrumenten (in brede zin van het woord) om
klimaatadaptatie bij de consument en sectoren aan te moedigen als ontmoedigen bestudeerd worden.

Volgende pistes worden hierbij alvast aangehaald:
Groene fiscaliteit (belastingaftrek)
tarieven CREG
FRCE – fonds voor reductie energiegebruik
Calamiteitenfonds
Aanpassing premie polissen
Subsidies

Nationale bevoegdheid Federale en regionale overheden
Financiën
Overleg Task Force klimaatadaptatie

Bemerkingen

5.2.12 Verzekeringen

In een specifiek Europees werkdocument110 wordt gesteld dat op korte termijn de
klimaateffecten niet significant zijn; op lange termijn zullen klimaatveranderingen wel een
impact hebben op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verzekeringen, vooral in
gebieden en sectoren waar verzekeringen minder gebruikelijk zijn.

Maatregel 37 Continu overleg tussen de betrokken overheden en verzekeringssector
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Het bestaand overleg met verzekeringssector binnen de Overlegcommissie Verzekeringen wordt
versterkt door de oprichting van een werkgroep klimaatadaptatie. De onderwerpen die in deze
werkgroep behandeld kunnen worden zijn:

- Afstemmen van wetgeving rond verzekeringen aan klimaatadaptatie
- Openstaan voor feedback van verzekeringssector rond adaptatiemaatregelen
- Verzekeringssector weerbaar maken tegen impact van klimaatverandering. Sector bijstaan

om de gevolgen van grote impacts (uitbetalingen) te kunnen dragen
- Aanmoedigen van export van verzekeringsexpertise
- Onderzoek naar risico’s die gedekt moeten worden

Deze werkgroep koppelt terug met de federale task force klimaatadaptatie
Federale of nationale
bevoegdheid

Federale overheid eventueel met gewesten
FOD Economie
Assuralia

110 • Green paper on the Insurance of natural and man-made disasters (COM(2013)213)
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Bemerkingen in de EU adaptatiestrategie wordt rol van
verzekeringssector benadrukt
rekening houden met structuur bestaande
overlegcommissie

5.2.13 Sociaal beleid

Het sociale beleid in België is sterk uitgebouwd. Naast klimaatveranderingen zijn er echter
veel andere maatschappelijke uitdagingen waar dit beleid rekening mee moet houden (vb.
globalisering, vergroening van de economie, vergrijzing van de bevolking, etc).

Er  wordt  gesteld  dat  het  sociaal  beleid  in  België  robuust  genoeg  is  en  dat  er  voldoende
marges geïncorporeerd zijn om zich aan te passen mocht de urgentie van de
klimaatswijzigingen vergroten.

De aandacht voor de impact van klimaatveranderingen op beroepsrisico’s (vb. Hitte) komt
aan  bod  in  het  algemeen  binnen  de  wet  van  04/08/1996  betreffende  het  welzijn  van  de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en in het bijzonder in het KB 4 juni 2011
betreffende de thermische omgevingsfactoren. Indien extreme weersomstandigheden
toenemen (hittegolven) zullen de regels op het werk misschien moeten aangepast worden
(bv. mbt uren waarop gewerkt wordt – heetste periodes van de dag vermijden).

Maatregel 38 Evaluatie sociale wetgeving met het oog op klimaatadaptatie
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Op basis van de klimaatscenario’s (maatregel 1) dient de sociale wetgeving geëvalueerd te worden. In
het bijzonder dient overwogen te worden om de vastgelegde regels op het werk bij hoge
omgevingstemperaturen aan te passen op basis van de klimaatprojecties.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Economie
WASO
Sociaal overleg

Bemerkingen geen sense of urgency
sociale complexiteit

5.2.14 Migratie

Hoewel het belang ervan stijgt, is klimaatverandering slechts één van de factoren die
mensen er toe drijft hun huis of land te verlaten. Het is dan ook moeilijk om een
onderscheid te maken tussen migratie ten gevolge van klimaatverandering en andere
migratie.

Het algemeen migratiebeleid is ook van toepassing op klimaatmigratie, dit systeem is
robuust genoeg om geleidelijke veranderingen op te vangen. Er worden dan ook geen
specifieke maatregelen voorgesteld op federaal niveau.
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5.2.15 Productnormen

Technische productnormen (standards) zijn vrijwillig beleidsinstrumenten (zeer technisch).
Ze worden voornamelijk op Europees niveau (CEN, CENELEC en ESTI) en internationaal
niveau (ISO, ICE, ITU) opgemaakt om een standaardisatie (harmonisatie) te verzekeren. Het
NBN, Nationaal Bureau voor Normalisatie, vertegenwoordigt de Belgische belangen in de
CEN  Technische  comités  en  CEN  SABE111  om  de  uitwerking  van  nieuwe  normen  en
aanpassing van bestaande normen op te volgen.

Binnen CEN is  de discussie  gestart  om klimaatadaptatie  in  rekening te  brengen in  de CEN
normen. Hiervoor zal de CEN, CENELEC en ESTI een mandaat krijgen om uit de duizenden
normen, de meest relevante te inventariseren, een guidance document op te stellen en deze
normen te herzien. Om deze normen te herzien is een actieve deelname van experts aan
CEN technische commissies sterk aan te bevelen. Deze experts worden door het NBN
afgevaardigd.

Maatregel 39 Belgische deelname aan CEN werkzaamheden i.h.k.v. nieuw CEN mandaat
klimaatadaptatie
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Om CEN activiteiten actief en efficiënt op te volgen zal er binnen het NBN (of door een sectorale
operator van het NBN) een horizontal mirror group “klimaatadaptatie” worden opgericht. Hiervoor
dient een verantwoordelijke aangeduid te worden, die de middelen heeft om het secretariaat en/of
voorzitterschap van deze groep waar te nemen. Zowel de overheden, middenveld, sectoren enz, zullen
uitgenodigd worden actief deel te nemen aan de CEN Technisch Commissies die de normen zullen
herzien.
Federale bevoegdheid Federale overheid

Economie
NBN
VVVL

Bemerkingen belangrijk om Belgische stakeholders te zoeken die actief
willen meewerken aan dit normalisatieproces
tijdsintensief (personen en middelen nodig)
 voldoende actieve interesse van de overheden,
middenveld, sectoren noodzakelijk

De federale overheid is tevens bevoegd voor het productbeleid in België.  Via de kaderwet
op de productnormen en afgeleide wetten en besluiten, worden milieu-eisen gesteld aan
producten die op de Belgische markt gebracht worden. Hierbij kan de aandacht voor
klimaatadaptatie verhoogd worden.

Maatregel 40 Aandacht voor klimaatadaptatie bij relevante productnormen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Studie om op basis van de klimaatscenario’s de meest relevante producten (producten die door
klimaatswijzigingen meer gebruikt zullen worden) te identificeren en voor deze producten de
bestaande productnormen te evalueren met aandacht voor klimaatadaptatie.
Vb. airconditioning, aandacht voor gebruik en onderhoud
Federale bevoegdheid Federale overheid

FOD VVVL – productbeleid
Federaal Milieu Agentschap

111 SABE Strategic Advisory Board for the Environment
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In overleg met sector
Bemerkingen evenwicht tussen heel wat milieu-aspecten noodzakelijk

(grondstoffen, chemische stoffen , lucht, water, energie,
klimaat).
verscheidenheid aan producten/productnormen
level playing field (Europese marktverstoring)

Zowel vanuit overheden als vanuit de privésector worden verschillende labelsystemen
uitgewerkt die de productie van milieuvriendelijke producten aanmoedigen. Klimaatadaptatie
zou naast de verschillende milieu-aspecten in rekening gebracht kunnen worden.

Maatregel 41 Aandacht voor klimaatveranderingen in productspecifieke labelsystemen
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Uitvoeren van studie om te evalueren in hoeverre de verschillende bestaande labelsystemen rekening
houden met klimaatveranderingen en aanbevelingen maken naar de integratie van klimaatadaptatie.
Federale bevoegdheid Federale overheid

FOD VVVL – productbeleid
Federaal Milieu Agentschap
In overleg met sector

Bemerkingen evenwicht tussen verschillende milieu-aspecten
vrijwillig systeem: indien te complex geen deelnemers

5.2.16 Governance

Duurzame overheidsopdrachten worden op federaal niveau aangemoedigd via de gids voor
duurzame aankopen (PODDO). Dit initiatief kadert in het Europese initiatief inzake green
public procurement (GPP) en wordt uitgewerkt in nauw overleg met regionale initiatieven.

Maatregel 42 Vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Bij de uitwerking van nieuwe of herziening van bestaande duurzaamheidscriteria voor producten en
diensten zal klimaatadaptatie als parameter ook overwogen worden. Deze maatregel houdt rekening
met de uitgewerkte klimaatscenario’s (maatregel 1), de identificatie van prioritaire sectoren en de
studies ter evaluatie van bestaande labelsystemen (maatregelen 23, 27, 41) )
Nationale/federale
bevoegdheid

Federale overheid
PODDO
In overleg met regionale overheid
ICDO WG duurzame aankopen

Bemerkingen kosten-efficiëntie overwegen
juridische voorwaarden openbare aanbesteding
analyse van Belgische markt noodzakelijk
EU GPP kader

In het kader van de Europese richtlijn voor strategische beoordeling (Strategic
Environmental Assesment) bestaat in België op federaal niveau de wet van 13 februari 2006
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en
programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en
programma's in verband met het milieu. Het doel van deze wet is om vergaande
bescherming van het milieu te verzekeren. Klimaatadaptatie dient hierbij geïntegreerd te
worden.
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Maatregel 43 Integratie van klimaatadaptatie in Strategic Environmental Assessment
Voorbeeld: Finland Type: zachte maatregel
In het kader van de SEA procedure worden de begeleidingsdocumenten (screening en scoping)
geëvalueerd en aangepast met het oog op de integratie van klimaatveranderingen (o.a.
klimaatadaptatie en biodiversiteit)
Nationale/federale
bevoegdheid

FOD VVVL
In overleg met regionale overheden
Adviescomité SEA

Bemerkingen EU publicatie hoe klimaatveranderingen op te nemen in
SEA 112

- Administratieve vereenvoudiging

112 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment
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6. PRIORITEREN VAN MAATREGELEN
Om de federale overheid in staat te stellen een inschatting te maken van de graad van
prioriteit van de maatregelen wordt verder een multicriteria-analyse (MCA) uitgevoerd.

6.1 Werkwijze

De prioritering wordt uitgevoerd in volgende opeenvolgende stappen:

- Vastleggen van criteria die de wenselijkheid en de haalbaarheid van de
maatregelen weergeven;

- Scoren van de maatregelen op basis van elk van de criteria afzonderlijk;

- Aggregatie van de scores tot een ‘volgorde’, zowel voor wenselijkheid als voor
haalbaarheid (rekening houdend met de aan de criteria toegekende gewichten);

6.1.1 Vastleggen van criteria die de wenselijkheid en de haalbaarheid van de
maatregelen weergeven

De criteria die inzicht geven in de wenselijkheid of de haalbaarheid voor het uitvoeren van
de maatregelen werden in overleg met het begeleidingscomité vastgelegd.

Voor wenselijkheid van de maatregelen worden volgende criteria gehanteerd:

- Mate van “no regret”:  Mate waarin  de maatregel  ook zijn  nut  heeft  mocht  de
klimaatverandering zich niet of slechts beperkt doorzetten alsook de flexibiliteit
van de maatregel

- Impact op mitigatie: mate waarin de adaptatiemaatregel tegelijk ook bijdraagt
tot mitigatie van de klimaatverandering.

- Effectiviteit: Mate waarin de adaptatiemaatregel er toe bijdraagt de impact van
klimaatverandering te voorkomen of te milderen. De voorkeur gaat daarbij naar
maatregelen die de impact zo vroeg mogelijk in de oorzaak-gevolgketen
aanpakken (dus zo weinig mogelijk end of pipe-oplossingen).

- Secundaire (positieve) effecten: Mate waarin de maatregel andere positieve
effecten heeft, buiten het domein van de adaptatie (ecologisch, sociaal,
economisch).

- Aangrijpen Europese of internationale stimulansen: mate waarin maatregelen
vanuit Europees of internationaal niveau sterk aangemoedigd worden.

- Mate van urgentie

Voor haalbaarheid voor het uitvoeren van de maatregelen worden volgende criteria
vastgelegd:

- Technische complexiteit van de maatregel

- Sociale complexiteit: is afhankelijk van het aantal belanghebbenden, de
verscheidenheid van hun waarden en de weerstand die een maatregel oproept.

- De institutionele complexiteit: heeft te maken met conflicten tussen bestuurlijke
regels, consequenties voor instellingen , mate van benodigde samenwerking en
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de verandering ten opzichte van bestaande bestuurlijke arrangementen alsook
onduidelijkheid inzake bevoegdheidsverdeling en het aantal betrokken
administraties

- Draagvlak: mate waarin betrokken sector en/of “de maatschappij” vragende
partij is om de maatregel door te voeren (sociale / politieke / economische
aanvaardbaarheid)

- Kosten

Tijdens de laatste vergadering van het begeleidingscomité werd verder aan elke deelnemer
gevraagd deze criteria te rangschikken op volgorde van belang. Op basis van deze input
wordt volgende voorkeursvolgorde vastgelegd:

Voor wenselijkheid

1. Effectiviteit

2. Mate van urgentie

3. Mate van no regret

4. Impact op mitigatie

5. Secundaire positieve effecten

6. Aangrijpen EU of internationale stimulans

Voor haalbaarheid

1. Draagvlak

2. Kosten

3. Institutionele complexiteit

4. Sociale complexiteit

5. Technische complexiteit

6.1.2 Scoren van de maatregelen;

De leden van het begeleidingscomité werden tevens gevraagd individueel scores aan de
maatregelen te geven voor elk van de criteria afzonderlijk. Het betreft hier kwalitatieve
criteria gaande van 0 = “geen/afwezig effect” naar 4 = “hoog/veel effect” wat toelaat de
maatregelen ordinaal te rangschikken.

De 10 ingevulde scoretabellen die tijdig ontvangen werden, werden samengebracht en de
mediaan van deze scores (zie bijlage 5) werd verder gebruikt voor de aggregatie van de
scores.

We merken hierbij op dat de scoretabel gebaseerd is op de deskundige beoordeling van
slechts 10 experten. Enige subjectiviteit is dan ook mogelijk, tevens hebben de experten niet
altijd  een  grondige  kennis  van  alle  sectoren/domeinen.  Het  is  daarom  belangrijk  de
resultaten voorzichtig te interpreteren.
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6.1.3 Aggregatie van de scores tot een ‘volgorde’, zowel voor wenselijkheid als
voor haalbaarheid;

Voor het aggregeren van de scores voor elk van beide groepen van criteria (wenselijkheid
vs. haalbaarheid) werd een multicriterianalyse (MCA) uitgewerkt.

De MCA werd uitgevoerd met behulp van de software Definite 3.1. De scores voor de criteria
wenselijkheid en haalbaarheid en hun subcriteria (zie paragraaf 6.1.1) werden voor elk van
de alternatieven (d.i. maatregelen) ordinaal ingegeven, d.w.z. op basis van de bovenstaande
schaal (zie6.1.2). De gewichten die aan de criteria werden gegeven, werden op basis van de
voorkeursvolgorde bepaald, waarbij aan de hoofdcriteria haalbaarheid en wenselijkheid
hetzelfde gewicht (elk 0,5) werden toegekend. De afweging gebeurde met behulp van de
Evamix-methode; de gewichten worden hieronder weergegeven.

Gewichten voor het criterium haalbaarheid:

draagvlak: 0,228

kosten: 0,128

institutionele complexiteit: 0,078

sociale complexiteit: 0,045

technische complexiteit van de maatregel: 0,020

Gewichten voor het criterium wenselijkheid:

effectiviteit: 0,204

mate van urgentie: 0,121

mate van “no regret”: 0,079

impact op mitigatie: 0,051

secundaire (positieve) effecten: 0,031

aangrijpen EU of internationale stimulans: 0,014

Onderstaande scoretabel geeft voor elke maatregel de score weer op vlak van haalbaarheid
en wenselijkheid. De scores werden herleid zodat de maatregel met de beste score 1 heeft.
We merken op dat negatieve scores hierbij geen specifieke betekenis hebben.
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Nummer Maatregelen Haalbaarheid Wenselijkheid

1 Ontwikkelen van coherente klimaatscenario’s voor België 0,6 0,4

2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers 1 1

3 Oprichting federaal/nationaal klimaatcentrum (centre of excellence) 0,2 0

4 webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele gebruiker) 0,2 0,2

5 webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot publiek 0,2 0

6 Oprichting federale task force klimaatadaptatie 0 0,4

7 Actieve opvolging van België aan EU en internationale beleidsinitiatieven 0,2 0,4

8 Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau 0,2 0

9 Uitwerken van Klimaattoets :Opnemen van klimaatadaptatie in beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie 0 -0,2

10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen 0,2 0,4

11 Aandacht voor klimaatsveranderingen bij humanitaire hulp 0 0

12 Aandacht voor klimaatsveranderingen in mariene strategie -0,2 -0,2

13 Aandacht voor klimaatsveranderingen in vergunningenbeleid op zee 0,2 0,2

14 Aandacht voor klimaatsveranderingen in plantengezondheidsregeling 0 0

15 Evalueren Sanitaire fondsen voor dieren en planten -0,2 0

16 onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprocedure 0 -0,2

17 evaluatie lijst invasieve soorten -0,2 -0,2

18 beheer van (nieuwe) invasieve soorten -0,4 -0,4

19 in kaart brengen van kwetsbaarheid van ecosystemen en ecosysteemdiensten -0,2 0

20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen 0,6 0,4

21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op klimaatsveranderingen 0,6 0,4

22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met lidstaten versterken 0,2 0,4

23 identificeren van prioritaire sectoren mbt klimaatadaptatie 0,2 0

24 ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie 0,2 0
25 klimaatadaptatie als algemene voorwaarden voor kredietverlening -0,6 -0,4
26 klimaatadaptatiecriteria binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen -0,4 -0,4
27 klimaatadaptatiecriteria binnen bedrijfslabels , certificatiesystemen en awards aanmoedigen -0,6 -0,4

28 Verdere organisatie van klimaatonderzoek in het algemeen en kennisopbouw in gespecialiseerde domeinen via multidisciplinaire
netwerken

-0,2 -0,4
29 Nieuwe normen voor aanleg van luchthavens -0,4 -0,6

30 klimaatadaptatie integreren in het nationaal veiligheidsplan luchthavens 0 -0,4

31 in kaart brengen van kwetsbare transportsystemen 0,4 0,6

32 Rekening houden met klimaatsveranderingen bij langetermijnplanning SPOORWEGEN 0 0,2

33 Energiesector aanmoedigen zich aan te passen aan de klimaatsveranderingen 0 -0,2

34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren 0,4 0,4

35 continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in nieuwe werkgroep 0,4 0,6
36 onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie -0,4 -0,4

37 continu overleg tussen de betrokken overheden en verzekeringssector -0,2 -0,2
38 Evaluatie sociale wetgeving met het oog op klimaatadaptatie -0,8 -0,8

39 Belgische deelname aan CEN werkzaamheden ihkv nieuw CEN mandaat klimaatadaptatie 0 0,2
40 aandacht voor klimaatadaptatie bij relevante productnormen -0,4 -0,6
41 Aandacht voor klimaatsveranderingen in productspecifieke labelsystemen -0,6 -0,6

42 vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden 0 0

43 Integratie van klimaatadaptatie in SEA -0,2 0

Tabel 6: scoretabel mogelijke federale adaptatiemaatregelen
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6.2 Identificatie van groepen van maatregelen volgens prioriteit

Het resultaat van de multicriteria-analyse wordt grafisch weergegeven om groepen van
prioritaire maatregelen te identificeren. Hierbij worden de resultaten van de aggregaties
volgens wenselijkheid (verticaal) en haalbaarheid (horizontaal) in afzonderlijke assen
weergegeven (zie Figuur 1).

Figuur 1: grafisch resultaat prioriteren maatregelen

6.2.1 Quick Wins

Een eerste groep van maatregelen die onderscheiden kunnen worden zijn de ‘quick-wins’.
Deze maatregelen zijn wenselijk en worden ook haalbaar bevonden naar complexiteit,
draagvlak en kosten.

De maatregel die hierbij in het oog springt, is Maatregel 2 Organisatie informatiesessie voor
beleidsmakers die zowel op vlak van haalbaarheid als wenselijkheid zeer hoog scoort.

Een tweede groep maatregelen die naar wenselijk en haalbaarheid hoog scoren zijn

- Maatregel 1 Ontwikkelen van coherente klimaat- en impactscenario’s voor België

- Maatregel 21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op
klimaatveranderingen

- Maatregel 20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen

- Maatregel 35 Continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in
nieuwe werkgroep

- Maatregel 31 In kaart brengen van kwetsbare transportsystemen

- Maatregel 34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren
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Een derde groep maatregelen die naar wenselijkheid en haalbaarheid goed scoren zijn

- Maatregel 22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met
lidstaten versterken

- Maatregel 24 Ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie

- Maatregel 4 Webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele
gebruiker)

- Maatregel 5 Webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot
publiek

- Maatregel 7: Actieve opvolging door België van Europese en internationale
beleidsinitiatieven

- Maatregel 13 Aandacht voor klimaatveranderingen in vergunningenbeleid op zee

- Maatregel 23 Identificeren van prioritaire economische sectoren m.b.t.
klimaatadaptatie

- Maatregel 10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen

- Maatregel 8  Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau

- Maatregel 3 Wetenschappelijke ondersteuning inzake klimaatadaptatie bevorderen

Op basis van de MCA resultaten, verdienen deze maatregelen een hoge prioriteit voor
uitvoering. Er vallen veel baten van te verwachten in verhouding tot de inspanningen.

6.2.2 Wenselijk maar minder gemakkelijk haalbare maatregelen

De “wenselijk, maar minder gemakkelijk haalbare maatregelen”, betreffen maatregelen die
weliswaar een groot effect zullen hebben, maar die complexer en/of duurder zijn of minder
draagvlak kennen en die daardoor waarschijnlijk moeilijker te realiseren zullen zijn. Voor
deze maatregelen is het nodig om voorbereidingen te treffen om om te gaan met die
complexiteit en zo met de uitvoering ervan te beginnen. De maatregelen die in deze
categorie worden geïdentificeerd zijn:

- Maatregel 6 Oprichting federale task force klimaatadaptatie

- Maatregel 32 Rekening houden met klimaatveranderingen bij langetermijnplanning
Spoorwegen

- Maatregel 39 Belgische deelname aan CEN werkzaamheden i.h.k.v. nieuw CEN
mandaat klimaatadaptatie

- Maatregel 11 Aandacht voor klimaatveranderingen bij humanitaire hulp

- Maatregel 14 Aandacht voor klimaatveranderingen in plantengezondheidsregeling

- Maatregel 15 Evalueren Sanitaire fondsen voor dieren en planten

- Maatregel 19 In kaart brengen van kwetsbaarheid aan klimaatverandering van
ecosystemen

- Maatregel 43 Integratie van klimaatadaptatie in Strategic Environmental Assessment
(SEA)
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6.2.3 Minder prioritaire maatregelen

De ‘minder prioritaire’ maatregelen betreffen maatregelen die minder wenselijk zijn, omdat
ze minder effect zullen vertonen en vaak minder urgent zijn. Tevens zijn deze maatregelen
moeilijker om uit te voeren door de complexiteit, kosten die ze met zich meebrengen of het
gebrek aan draagvlak. Volgende maatregelen worden als minder prioritair beoordeeld:

- Maatregel 9 Uitwerken van klimaattoets: Opnemen van klimaatadaptatie in federale
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

- Maatregel 33 Energiesector aanmoedigen zich aan te passen aan de
klimaatveranderingen

- Maatregel 16 Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en
vaccinatieprogramma’s

- Maatregel 30 Klimaatadaptatie integreren in het nationaal veiligheidsplan
luchthavens

- Maatregel 17 Evaluatie lijst invasieve soorten

- Maatregel 12 Aandacht voor klimaatveranderingen in mariene strategie

- Maatregel 37 Continu overleg tussen de betrokken overheden en verzekeringssector

- Maatregel 28 Verdere organisatie van klimaatonderzoek in het algemeen en
kennisopbouw in gespecialiseerde domeinen via multidisciplinaire netwerken

- Maatregel 36 Onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie

- Maatregel 18 Beheer van (nieuwe) invasieve soorten

- Maatregel 26 Klimaatadaptatiecriteria binnen maatschappelijk verantwoord
ondernemen bevorderen

- Maatregel 29 Evalueren normen voor aanleg van luchthavens

- Maatregel 40 Aandacht voor klimaatadaptatie bij relevante productnormen

- Maatregel 25 Klimaatadaptatie als algemene voorwaarden voor kredietverlening

- Maatregel 27 Klimaatadaptatiecriteria binnen bedrijfslabels , certificatiesystemen en
awards aanmoedigen

- Maatregel 41 Aandacht voor klimaatveranderingen in productspecifieke
labelsystemen

- Maatregel 38 Evaluatie sociale wetgeving met het oog op klimaatadaptatie
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7. FICHES VOOR DE MEEST RELEVANTE
MAATREGELEN
De meest relevante additionele maatregelen (quick wins) worden in dit hoofdstuk meer in
detail besproken. Voor elke maatregel geven we in de vorm van een fiche kort een
beschrijving van de maatregel alsook een beknopte kwalitatieve impactanalyse. We gaan na:

- wie de verantwoordelijke overheidsdienst is om deze maatregel uit te voeren

- op welke beleidsdomeinen de maatregel een impact zal hebben

- met welke andere geïdentificeerde maatregelen er een interactie zal zijn

- welke randvoorwaarden en succesfactoren gelden voor deze maatregel

- wat de impact naar het milieu zal zijn (bijkomend aan de effecten op het vlak van
klimaatverandering, die voor de hand liggen)

- wat de sociale impact zal zijn met betrekking tot de ganse bevolking

- wat de impact van de maatregel zal zijn op de economie in haar geheel

- welke indicator gebruikt kan worden om de maatregel op te volgen

- wat de kosten zijn voor het uitvoeren van de maatregel door de federale overheid.

o We hanteren hierbij 4 ranges

Zeer laag: Tot 10.000 euro voor maatregelen waarbij de kosten
zich beperken tot administratieve kosten (vb. organisatie
vergaderingen, overleg, enz)

Laag: Tussen 10.000 euro en 250.000 euro, voor maatregelen
waarbij de kosten voornamelijk studiekosten zijn

Gemiddeld: Tussen 250.000 euro en 2.000.000 euro, voor
maatregelen met hoge werkingskosten

Hoog: Meer dan 2.000.000 euro, voor maatregelen met hoge
werkingskosten en/of investeringskosten.

o Dit  geeft  geen  inzicht  in  de  afgeleide  kosten  of  opbrengsten  van  de
maatregel. Vb.   voor  maatregel  10  “het  gebruik  van  Klimos  Toolkit
bevorderen”, geven we enkel een inschatting van de kosten voor de
communicatiecampagne (het eigenlijke voorwerp van de maatregel), maar
niet zozeer van de kosten die het gebruik teweegbrengt.

- Wanneer de maatregel dient uitgevoerd te worden?
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o Hiervoor houden we rekening met de mate van urgentie alsook met de
kosten (rekening houdend met het gegeven van de budgettaire
beperkingen)

o Tevens is de timing afhankelijk van de randvoorwaarden die gesteld
worden in de fiche (vb. andere maatregel als basis)

o Gegeven het feit dat alle maatregelen “quick wins” zijn geldt dat alle
maatregelen best zo snel mogelijk opgestart worden, uiteraard rekening
houdend met de randvoorwaarden, relatieve prioriteiten en beschikbaarheid
van budgetten.

o Als vertrekpunt hanteren we de presentatie van het 5th Assessment Report
van IPCC in oktober 2014. De eerste maatregel die opgestart zal moeten
worden is de uitwerking van de scenario’s aangezien heel wat andere
maatregelen hier van afvangen.
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7.1 Maatregel 2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers

Beschrijving
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Eigen ambtenaren (en politici) zijn zich niet altijd bewust van de klimaatveranderingen en dienen
gesensibiliseerd te worden zodat bij elk beleidsinitiatief klimaatveranderingen in rekening worden
gebracht. Om de urgentie van klimaatadaptatie aan hen duidelijk te maken worden informatiesessies
voor ambtenaren georganiseerd

- deze informatiesessies zullen specifiek gericht zijn (niet te algemeen)
- de klimaatscenario’s (maatregel 1) worden gepresenteerd en de verbinding wordt gemaakt

met de verschillende federale bevoegdheidsdomeinen.
- deze informatiesessie zullen kort, bondig en duidelijk zijn.

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL – dienst klimaatveranderingen

In overleg met BELSPO
Eventueel in overleg met regionale overheden

Impact op welk beleidsdomein(en) Alle
Interactie met andere maatregelen Alle
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 4 Technische complexiteit 1
Impact op mitigatie 1 Sociale complexiteit 1.5
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internationale
stimulans

1 Kosten 1

Mate van urgentie 3
Randvoorwaarden en succesfactoren

Mate waarin de inhoud van de sessie aangepast is aan de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de doelgroep
Uitwerking scenario’s

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Geen aantoonbare effecten
Economisch Geen aantoonbare effecten
Indicator voor de opvolging van
de maatregel

Aantal georganiseerde sessies
Deelnemers (aantal, niveau, dienst)
Beoordeling van de deelnemers (evaluatieformulier na
afloop van de sessie en eventueel later)

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2014
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7.2 Maatregel 1 Ontwikkelen van coherente klimaat- en impactscenario’s
voor België

Beschrijving
Voorbeeld: Duitsland Type: zachte maatregel
Prognoses en scenario’s spelen een onmisbare rol in de beleidsvoorbereiding aangepast aan
klimaatveranderingen. Op basis van de internationale scenario’s (IPCC 5th report) en het onderzoek op
regionaal en federaal niveau worden coherente klimaatscenario’s ontwikkeld voor België. Hiervoor
wordt een modelleringsmethodologie gebruikt die consistent is met wat Europees/internationaal
gehanteerd wordt. Deze klimaatscenario’s kunnen de basis vormen voor coherente impactscenario’s.

- deze maatregel sluit aan bij de actie die BELSPO reeds gepland heeft
- deze klimaat- en impactscenario’s worden in overleg ontwikkeld en zijn algemeen aanvaard

en gedragen
- hierbij worden specifieke projecties op maat aangeboden voor specifieke

sectoren/beleidsdomeinen om de kwetsbaarheid, de impact en de eraan verbonden risico’s
beter te evalueren.
Vb. aanleg infrastructuur (spoorwegen, luchthavens)

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL – dienst klimaatveranderingen

BELSPO – wetenschappelijke instellingen
In overleg met regionale overheden (LNE, AWAC, BIM)

Impact op welk
beleidsdomein(en)

Alle

Interactie met andere
maatregelen

Alle

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3.5 Technische complexiteit 3
Impact op mitigatie 2.5 Sociale complexiteit 1
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 2.5
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 3 Kosten 3
Mate van urgentie 3.5
Randvoorwaarden en succesfactoren

5th assessment report IPCC (verwacht in  2014)
wetenschappelijke robuustheid van scenario’s
regelmatige actualisatie
draagvlak / vertrouwen voor aannames en modelresultaten

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Geen aantoonbare effecten
Economisch Geen aantoonbare effecten
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

beschibaarheid scenario’s
gebruik van scenario’s

Budget Hoog (>2.000 000
euro)

Uitvoering vanaf 2014
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7.3 Maatregel 21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op
klimaatveranderingen

Beschrijving
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Bij de toepassing van het KB van 16.02.2006 betreffende nood en interventieplan dient er bij de
uitvoering van risico-analyses bijzondere aandacht te zijn voor klimaatveranderingen.

- Enerzijds klimaatveranderingen opnemen in het algemeen interventieplan (AIP)
- anderzijds door bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) uit te werken voor specifieke

gevolgen van klimaatveranderingen (op basis van klimaatscenario’s maatregel 1) vb.
elektriciteitspanne

- tenslotte door sectorale noodplannen uit te werken om specifieke sectoren meer robuust te
maken tegen de klimaatveranderingen vb. energiesector

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst(en) FOD Binnenlandse Zaken
Impact op welk beleidsdomein(en) Binnenlandse Zaken

Link met provinciaal en gemeentelijk beleid
Interactie met andere maatregelen M20 communicatie klimaatcrisissen

M22 samenwerking klimaatrampen en
reddingswerken
M30 Veiligheidsplan luchthaven
M31 kwetsbare transportsystemen

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3.5 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 1 Sociale complexiteit 1.5
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 2.5
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 3 Kosten 1.5
Mate van urgentie 2
Impactanalyse
Randvoorwaarden en succesfactoren

Coördinatie en integratie
Gebaseerd op realistische scenario’s en impactstudies

Impactanalyse
Milieu Voorkomen van schade aan ecoystemen
Sociaal Preventie van doden, gewonden, andere slachtoffers
Economisch Voorkomen van schade aan infra, economisch weefsel
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Aantal geëvalueerde noodplannen

Budget Laag (10.000-250.000
euro)

Uitvoering vanaf 2016
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7.4 Maatregel 20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij
klimaatcrisissen

Beschrijving
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
De bestaande procedures inzake communicatie en coördinatie bij crisissen evalueren op basis van de
klimaatscenario’s (zie maatregel 1) en waar nodig verfijnen.
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst(en) FOD Binnenlandse Zaken (Crisiscentrum)

FOD Economie
Impact op welk beleidsdomein(en) Binnenlandse Zaken

Link met provincies en gemeenten
Interactie met andere maatregelen M21 nood- en interventieplan

M22 samenwerking klimaatrampen en
reddingswerken
M30 Veiligheidsplan luchthaven
M31 kwetsbare transportsystemen

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3.5 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 0.5 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2.5
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 1.5
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Klimaatscenario’s
Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Paniek vermijden, controle houden
Economisch Vermijden van negatieve neveneffecten
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Output: is dit gebeurd, ja/neen

Budget Laag (10.000 –
250.000 euro)

Uitvoering vanaf 2016
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7.5 Maatregel 35 Continu overleg tussen de betrokken overheden en
energiesector in nieuwe werkgroep

Beschrijving
Voorbeeld: Frankrijk Type: zachte maatregel
Het energie-overleg tussen de federale staat en de gewesten binnen Enover wordt versterkt door de
oprichting van een bijkomende werkgroep adaptatie. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers
van gewestelijke en federale energie administraties en kabinetten en is de privésector ook uitgenodigd.
Deze werkgroep koppelt terug met de federale task force klimaatadaptatie.
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Economie (energie)

Overlegorgaan Enover
Impact op welk beleidsdomein(en) Economische zaken (m.n. energie)

FOD VVVL
Regionaal beleid inzake energie

Interactie met andere maatregelen M33 Energiesector aanmoedigen
M34 onderzoek electriciteitsstockage
M6 oprichting federale task force

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3.5 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 1.5 Sociale complexiteit 1
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 1
Mate van urgentie 1.5
Randvoorwaarden en succesfactoren

Bereidheid van de partners tot meewerken
Terugkoppeling met federale task force
Duidelijk mandaat, duidelijke positie in relatie tot Nationale Klimaatcommissie en eventuele
werkgroep Klimaatadaptatie en Energie.

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Voorzieningszekerheid, prijs en stabiliteit
Economisch Voorzieningszekerheid, prijs en stabiliteit
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Bestaan van de werkgroep en frequentie van
bijeenkomsten
Deelname van de leden (aanwezigheid, niveau,
representativiteit…)
Al dan niet plaatsvinden van terugkoppelin met de task
force

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2015
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7.6 Maatregel 31 In kaart brengen van kwetsbare transportsystemen

Beschrijving
Voorbeeld: Spanje, VK, Frankrijk Type: zachte maatregel
Op basis van meteogegevens uit het verleden en de meteovoorspellingen worden de kwetsbare
transportsystemen in België in kaart gebracht. Deze kaart zal als basis gebruikt worden bij de
langetermijnplanning van de sector
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD mobiliteit

Infrabel
Toekomstig nationaal/federaal klimaatcenter

Impact op welk beleidsdomein(en) Overheidsbedrijven (NMBS holding)
Mobiliteit (Belgocontrol)
Gewesten

Interactie met andere maatregelen M29 normen luchthavens
M30 veiligheidsplan luchthavens
M32 langetermijnplanning spoorwegen

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 1 Sociale complexiteit 1
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2.5 Kosten 2
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Kwaliteit van de meteogegevens
Kwaliteit van klimaatmodellen

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Toegang tot mobiliteit
Economisch Garanderen van operationele transportsystemen
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Output: al dan niet bestaan van de inventaris

Budget Laag (10.000 –
250.000 euro)

Uitvoering vanaf 2015
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7.7 Maatregel 34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren

Beschrijving
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Om te kunnen anticiperen op electriciteitsschaarste wordt een onderzoeksproject rond stockage en de
mogelijkheid van smart metering uitgevoerd. Hierbij is er bijzondere aandacht voor internationale
oplossingen en meer internationale coördinatie om de vraag aan elektriciteit te "matchen" met de
productie.
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Economie (energie)

BELSPO
Elia
Overleg regionale overheden

Impact op welk
beleidsdomein(en)

Wetenschapsbeleid
Economie (energie)

Interactie met andere
maatregelen

M33 energiesector aanmoedigen
M35 continu overleg met energiesector

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 1.5 Sociale complexiteit 1.5
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 1.5
Secundaire (positieve) effecten 2.5 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 2
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Beschikbaarheid van wetenschappelijke competenties
Budget

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbare effecten
Sociaal Inzicht in sociale effecten
Economisch Inzicht in technische mogelijkheden en kostprijs
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Output: aantal onderzoeksprojecten, VTE die er op werken,
publicaties, pilootprojecten…

Budget Laag (10.000 - 250000
euro)

Uitvoering vanaf 2015
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7.8 Maatregel 22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en
reddingswerken met lidstaten versterken

Beschrijving
Voorbeeld: Finland Type: zachte maatregel
In het kader van de herziening van de Europese regelgeving m.b.t. civiele bescherming wordt de
samenwerking en coördinatie op vlak van reddingswerken en rampen met lidstaten versterkt. Dit kan
een antwoord bieden op de noden met het zicht op klimaatswijzigingen.
Heel wat middelen en mensen dienen ingezet te worden bij klimaatrampen. België dient actief op zoek
te gaan naar partners binnen de EU om sommige aankopen gezamenlijk te doen, en opgeleid
personeel uit te wisselen.
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Binnenlandse Zaken

FOD Defensie
Impact op welk beleidsdomein(en) Binnenlandse zaken

Buitenlandse zaken (OS)
Defensie

Interactie met andere maatregelen Alle maatregelen ivm noodplanning
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 0 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 2.5 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 4 Kosten 1.5
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Bereidheid tot samenwerken, ook bij andere lidstaten
politiek draagvlak

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Effectiviteit van de interventies
Economisch Budgettaire gevolgen, effectiviteit
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Aantal overeenkomsten en inhoud ervan

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2015
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7.9 Maatregel 24 Ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie

Beschrijving
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel
Om ondernemingen te begeleiden bij het aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten aan de
klimaatveranderingen wordt er een tool uitgewerkt waarin de klimaatscenario’s vermeld worden
(maatregel 1).
De tool bevat verder een handleiding voor ondernemingen om zelf de klimaatsgevoeligheid voor hun
organisatie in te schatten door
- scenario’s te bepalen aan de hand van de algemene klimaatscenario’s
- kwetsbaarheid meten aan de hand van een vragenlijst
- acties/maatregelen te identificeren
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Economie
Impact op welk beleidsdomein(en) Economische zaken
Interactie met andere maatregelen M23 prioritaire sectoren

M1 Klimaatscenario’s
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 3 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 2
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Bereidheid van de bedrijven om mee te werken aan het ontwikkelen van deze tool en
naderhand te gebruiken
Gebruiksvriendelijkheid en aangepastheid aan behoeften van sectoren
Klimaatscenario’s

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Garantie voor continuïteit van werkgelegenheid

Inzicht in werkomstandigheden
Economisch Garantie voor continuïteit van activiteiten
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Bestaan van de tool, ja/neen
Gebruik ervan mate waarin dat leidt tot het nemen van
adaptatiemaatregelen

Budget Laag (10.000 –
250.000 euro)

Uitvoering vanaf 2016
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7.10 Maatregel 4 Webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie
(professionele gebruiker)

Beschrijving
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk Type: zachte maatregel
Om de sensibilisatie van het grote publiek in het algemeen en de betrokkenheid van de professionelen
in het bijzonder te vergroten, dient informatie transparant beschikbaar te zijn en ervaringen
gemakkelijk gedeeld te worden. Een centraal webplatform wordt gecreëerd waar enerzijds algemene
informatie rond klimaatadaptatie vermeld wordt voor het grote publiek (zie maatregel 5). Anderzijds
wordt de informatie voor professionelen gecentraliseerd.

- informatie m.b.t. klimaatscenario’s
- meldingen worden samengebracht
- monitoringgegevens worden beschikbaar gesteld
- dagelijks update van weergegevens

Vb. weersvoorspelling op korte en middellange termijn voor luchthavens
- organisatie early-warning systems

Vb. voor Spoorwegen
- communicatie van nieuwe gegevens naar gerichte doelgroep, vb. lokale overheden
- sensibilisatie naar specifieke doelgroepen, vb. burgemeesters
- (tussentijdse) resultaten van onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan klimaatadaptatie

vb. discussieforum
- bij extreme weersomstandigheden: specifieke communicatie door overheid aan betrokken

sectoren/actoren
- beste praktijken vermelden die als inspiratiebron kunnen dienen voor anderen

Vb. link maken met best practices binnen bestaande bedrijvenplatforms (VBO, Business &
society, Kauri)

- relevante beleidsdocumenten (Nationle Adaptatiestrategie, gewestelijke en federale
actieplannen)

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL

BELSPO
Impact op welk beleidsdomein(en) Alle
Interactie met andere maatregelen Alle
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 3
Secundaire (positieve) effecten 2.5 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 3
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Inhoudelijke kwaliteit van de informatie
Gebruiksvriendelijkheid en aangepastheid aan behoeften

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Geen aantoonbaar effect
Economisch Geen aantoonbaar effect
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Bestaan van het platform
Gebruik van het platform (# bezoekers…)
Evaluatie door de doelgroep

Budget Gemiddeld (250.000 – 2.000.
000 euro

Uitvoering vanaf 2015
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7.11 Maatregel 5 Webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie
voor groot publiek

Beschrijving
Voorbeeld: Verenigd Koninkrijk Type: zachte maatregel

Publiek beschikbare webpagina rond klimaatverandering en klimaatadaptatie. Bedoeling is de burger
voor te bereiden op de risico’s inzake klimaatveranderingen. Mogelijkheid tot

- verschillende niveaus van informatie (algemeen voor “Jan met de pet”, ver uitgewerkt voor
“geïnteresseerde burger”)

- focus doelgroepen
- communicatie bij rampen/ crisissen
- maatschappelijke dialoog
- actueel houden met nieuwe gegevens

Bewustwording van consumenten van de impact en risico’s van klimaatverandering
- voor de voedselveiligheid
- voor infectieziektes
- voor gezondheidsgevaren (link hitteplan)
- voor ecosysteemdiensten
- voor energievoorziening (schaarste/hernieuwbare energie vb. wind)
- op verzekeringspolissen

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL

BELSPO
Toekomstig federaal/nationaal klimaatcenter

Impact op welk beleidsdomein(en) Alle
Interactie met andere maatregelen Alle maatregelen met component communicatie naar

de bevolking
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 2.5 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 2.5
Effectiviteit 2.5 Institutionele complexiteit 3
Secundaire (positieve) effecten 2.5 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 1.5 Kosten 3
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Inhoudelijke kwaliteit van de informatie
Gebruiksvriendelijkheid en aangepastheid aan behoeften (evaluatie Intranet)
politiek draagvlak

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Beter begrip/draagvlak van klimaat en adaptatie

Betere voorbereiding
Economisch Consumptiepatroon verandert
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Bestaan van het platform
Gebruik van het platform (# bezoekers…)
Evaluatie door de doelgroep

Budget Gemiddeld (250.000 – 2.000
000 euro)

Uitvoering vanaf 2016
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7.12 Maatregel 7: Actieve opvolging door België van Europese en
internationale beleidsinitiatieven

Beschrijving
Voorbeeld: Finland, Frankrijk Type: zachte maatregel
De CABAO heeft de opdracht Europese en internationale initiatieven rond klimaatadaptatie te
coördineren. Deze opdracht dient verdergezet te worden. Hierbij dient er aandacht te zijn voor de
opvolging, deelname en samenwerking rond relevante (beleids)dossiers. De regionale en federale task
forces kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door de CABAO te voeden met specifieke input.
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL

Overlegorgaan CABAO
Impact op welk beleidsdomein(en) Buitenlandse zaken

Alle
Interactie met andere maatregelen Alle
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3.5 Technische complexiteit 1
Impact op mitigatie 2.5 Sociale complexiteit 1
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 3
Secundaire (positieve) effecten 2.5 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 3.5 Kosten 2
Mate van urgentie 3
Randvoorwaarden en succesfactoren

Actieve inzet van de deelnemers
Coördinatie binnen België (zowel vooraf als achteraf)

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Geen aantoonbaar effect
Economisch Geen aantoonbaar effect
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Aantal dossiers waarin België een voorttrekkersrol speelt
Aantal relevante interventies van BE

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2014
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7.13 Maatregel 13 Aandacht voor klimaatveranderingen in
vergunningenbeleid op zee

Beschrijving
Voorbeeld: Vlaanderen Type: zachte maatregel
In  het  kader  van  de  MMM113-wet en regelgeving inzake (milieu)vergunningen en machtiging op zee
dient klimaatadaptatie nog explicieter opgenomen te worden, meer bepaald in de milieu-effect
beoordeling (MEB).
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD VVVL (Marien Milieu)

Impact op welk beleidsdomein(en) Leefmilieu
Marien milieu
Economie (energie)
regionale vergunningenbeleid

Interactie met andere maatregelen M1 Opmaken van scenario’s
M12 opmaken van mariene strategie

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2
Aangrijpen EU/internatale stimulans 1.5 Kosten 1
Mate van urgentie 1
Randvoorwaarden en succesfactoren

Scenario’s
Afstemming met andere overheden (lokaal, regionaal…)

Impactanalyse
Milieu Betere beheersing van de mariene milieukwaliteit
Sociaal Geen aantoonbaar effect
Economisch Verkrijgen van vergunningen en evt. nood aan extra

investeringen in het kader van adaptatie
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Aanpassing van de regelgeving

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2015

113 wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid
van België, gewijzigd door de wet van 17 september 2005
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7.14 Maatregel 23 Identificeren van prioritaire economische sectoren m.b.t.
klimaatadaptatie

Beschrijving
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Studie (laten) uitvoeren om de prioritaire sectoren te identificeren die ten gevolge van
klimaatveranderingen zich het meeste moeten adapteren. (belangrijkste impact / grootste federale
hefboom)

In tweede instantie dient voor deze prioritaire sectoren een specifiek adaptatieplan uitgewerkt te
worden waar ondermeer volgende aspecten aan bod komen
- gevolgen bepalen (zowel positieve als negatieve)
- uitdagingen identificeren
- actieplan opstellen

Tot slot kan een colloquium georganiseerd worden over de gevolgen en opportuniteiten van
klimaatveranderingen voor het bedrijfsleven
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Economie (task force duurzame economie)
Impact op welk beleidsdomein(en) Economische zaken
Interactie met andere maatregelen Alle economisch gerichte maatregelen
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 4 Technische complexiteit 2
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 1
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2
Aangrijpen EU/internatale stimulans 1.5 Kosten 2
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

Betrokkenheid sectoren
Klimaatscenario’s

Impactanalyse
Milieu Geen aantoonbaar effect
Sociaal Continuïteit werkgelegenheid
Economisch Garantie voortbestaan ondernemingen
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Bestaan van sectorgerichte adaptatieplannen
Organisatie colloquium (deelname)

Budget Laag (10.000 –
250.000 euro)

Uitvoering vanaf 2016
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7.15 Maatregel 10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen

Beschrijving
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Ter ondersteuning van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking werd door het
onderzoeksplatform KLIMOS een environmental toolkit uitgewerkt om ter voorbereiding van een
beleidsprogramma of –strategie, de efficiëntie/effectiviteit op vlak van milieu (ondermeer
klimaatadaptatie) te evalueren. Het gebruik van deze toolkit dient aangemoedigd te worden
Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst FOD Buitenlandse zaken – Ontwikkelingssamenwerking
Impact op welk beleidsdomein(en) Ontwikkelingssamenwerking
Interactie met andere maatregelen M 9 klimaattoets
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 1.5
Effectiviteit 2 Institutionele complexiteit 2
Secundaire (positieve) effecten 2 Draagvlak 2.5
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 1
Mate van urgentie 2
Randvoorwaarden en succesfactoren

gebruiksvriendelijkheid van de tool
inhoud
bekendheid

Impactanalyse
Milieu geen aantoonbaar effect
Sociaal geen aantoonbaar effect
Economisch geen aantoonbaar effect
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

Gebruik van de toolkit

Budget Laag (10.000 –
250.000 euro)

Uitvoering vanaf 2015
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7.16 Maatregel 8  Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau

Beschrijving
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Het overleg tussen gewesten en federale overheid kan nog versterkt worden rond klimaatadaptatie in
het algemeen en in het bijzonder rond

- nieuwe financieringsbronnen van de ontwikkelingssamenwerking.
- multidisciplinair geïntegreerd maritiem beleid
- het sanitair beleid inzake dieren (dieren in gevangenschap en wilde dieren) en planten
- prioriteiten op gebied van wetenschappelijk onderzoek en afstemming van activiteiten

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst Elke overheidsdienst
Impact op welk beleidsdomein(en) alle
Interactie met andere maatregelen alle
Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 4 Technische complexiteit 1.5
Impact op mitigatie 2 Sociale complexiteit 2
Effectiviteit 3.5 Institutionele complexiteit 3
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 2
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2 Kosten 1
Mate van urgentie 3.5
Randvoorwaarden en succesfactoren

bereidwilligheid
kwaliteit van deelname

Impactanalyse
Milieu geen aantoonbaar effect
Sociaal geen aantoonbaar effect
Economisch geen aantoonbaar effect
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

aantal afspraken met betrekking tot gemeenschappelijke
acties

Budget Zeer laag (< 10.000
euro)

Uitvoering vanaf 2014
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7.17 Maatregel 3 Wetenschappelijke ondersteuning inzake
klimaatadaptatie bevorderen/ oprichting klimaatcenter

Beschrijving
Voorbeeld: geen Type: zachte maatregel
Om de kenniskloof te overbruggen is het belangrijk wetenschappelijke ondersteuning inzake
kllimaatadaptatie te bevorderen. Enerzijds dient het wetenschappelijk onderzoek rond klimaatadaptatie
aangemoedigd te worden, anderzijds dienen de bestaande onderzoeksresultaten meer gevaloriseerd te
worden. Door kennis te bundelen en op elkaar af te stemmen wordt deze informatie meer
gevaloriseerd.

Om de expertise van federale onderzoeksinstellingen samen te brengen en meer op elkaar af te
stemmen, wordt in de eerste plaats een federaal klimaatcentrum opgericht. De verschillende federale
instellingen worden hierbij betrokken. In een tweede fase worden ook regionale instellingen en
universiteiten hierbij betrokken.
Dit centrum richt zich zowel op onderzoek als dienstverlening. De belangrijkste taken die in de eerste
instantie worden geïdentificeerd zijn zowel

- netwerk van federale instellingen: samenwerking verschillende experts en afstemming
onderzoek

- uitwerking klimaatscenario’s (maatregel 1)
- het verzamelen, integreren en valoriseren van federale expertise
- een eenduidig wetenschappelijk contactpunt voor wat klimaatdiensten betreft
- dienstverlening op vlak van klimaatprojecties en scenario’s
- deelname aan internationale wetenschappelijke projecten

Beleidsdomeinen
Verantwoordelijke overheidsdienst BELSPO
Impact op welk beleidsdomein(en) alle
Interactie met andere maatregelen M1 klimaatscenario’s

M4 intranet
M5 extranet
M8 coördinatie regionale/federale
M6 federale task force

Score
0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
Mate van “no regret” 3 Technische complexiteit 2.5
Impact op mitigatie 3 Sociale complexiteit 1.5
Effectiviteit 3 Institutionele complexiteit 4
Secundaire (positieve) effecten 3 Draagvlak 3
Aangrijpen EU/internatale stimulans 2.5 Kosten 3
Mate van urgentie 3
Randvoorwaarden en succesfactoren

bereidheid samenwerking
beschikbaarheid wetenschappers
politiek draagvlak

Impactanalyse
Milieu beter inzicht in interacties tussen verschillende

milieudimensies
Sociaal geen aantoonbaar effect
Economisch vermarkten van dienstverlening
Indicator voor de opvolging
van de maatregel

bestaan van federaal of nationaal klimaatcentrum
aantal publicaties, vermeldingen ..
aantal spinoffs

Budget Hoog (> 2.000 000
euro)

Uitvoering vanaf 2015
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BIJLAGE 1: THEMATISCHE FICHES (INTERVIEWS)
Governance

Algemene opmerkingen
In het toekomstige nationaal adaptatieplan zal er in de inleiding aandacht geschonken worden aan de bevoegdheidsverdeling inzake klimaatadaptatie
en dit thema per thema
Op federaal niveau werd op de ministerraad beslist om verschillende federale toetsen te integreren (zoals DOEB filter, Kafka test, etc)
Fondsen (Cites, grondstoffen) aanwenden voor klimaatadaptatie is niet wenselijk, belangrijk steeds vooraf een impactanalyse te maken en mogelijk
toewijzingscriteria voorzien die rekening houden met klimaatadaptatie?
Sensibilisering: vooral intern, externe communicatie voornamelijk gericht op acceptatie van maatregelen. Voor breed te communiceren is eerst
kennisopbouw nodig.

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Vastleggen klimaatadaptatiecriteria in
overheidsoptreden

Gids voor duurzame aankopen

PODDO WG ICDO

 Bij de uitwerking van nieuwe of herziening van bestaande
duurzaamheidscriteria voor producten en diensten zal
klimaatadaptatie als parameter ook overwogen worden.

 Rekening houden met scenario’s
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EU GPP kader

Opnemen van klimaatadaptatiecriteria voor
ondersteuning

Federale en internationale subsidies

Vb. subsidies aan NGO’s (werkplan)

 In breder kader beschouwen
 Algemene klimaattoets uitwerken voor verschillende

beleidsinstrumenten

Integratie van klimaatadaptatie in Strategic
Environmental Assessment

Adviescomité SEA

Guidance EU Commissie “hoe
klimaatveranderingen en biodiversiteit
opnemen in SEA

 Aanpassing Screening en Scoping document

Kennisopbouw ivm klimaatverandering en -
adaptatie

 Oa opmaak Spacial Decision Support System
 Opmaak/vastleggen scenario’s

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie

Bevorderen van bewustwording rond klimaatadaptatie Ism regionale
overheid

Focus doelgroepen
Basisinformatie (scenario’s) noodzakelijk
Draagvlak creëren
Webplatform op Belgisch niveau (groeperen catografie en
detectiesystemen)
Kaderen in volgende oproep BRAIN.be

Uitwerken van klimaattoets Federale
overheid

Aftoetsten klimaatadaptatie voor elk beleidsniveau
Integreren in geïntegreerde federale toets die opgemaakt wordt (kafka,
DOEB filter,…)
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Oprichting federale Task Force klimaatadaptatie Binnen ICDO
Op basis samenstelling bestaande begeleidingscomité voor deze Studie-
opdracht

Sensibilisatie overheden op vlak van klimaatadaptatie
Vergelijking met initiatief rond biodiversiteit
Pragmatische aanpak
Zeer gericht

Samenwerking op vlak klimaatadaptatie (onderzoek)
verbeteren van wat er bestaat (BRAIN)
verbinden van verschillende databanken
oprichting klimaatcenter
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Energie

Algemene opmerkingen
De bevoegdheden tussen de gewesten en federale overheid zijn complex

o Op federaal niveau is men bevoegd voor de grote infrastructuur op het vlak van opslag, productie en transport van energie en
bevoorradingszekerheid terwijl de gewesten bevoegd zijn voor de distributie van energie en het gebruik

o Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen off shore (federaal) en on shore energieparken (regionaal)
o Belangrijk is steeds een kosten/baten analyse uit te voeren alvorens maatregel in te voeren

Bij de uitwerking van elke bestaand risico-analyse zou nagegaan kunnen worden in hoeverre klimaatadaptatie in rekening gebracht dient te worden
FEBEG de meeste maatregelen in de longlist, die nu nogal vaag geformuleerd werden, zullen ook nog concrete invulling vragen (wat al dan niet
vanzelf tot stand zal komen),
FEBEG in de longlist wordt quasi uitsluitend toegespitst op klassieke energieproductie. FEBEG vindt ook dat de impact op hernieuwbare productie
moet bekeken worden, zoals bv. storm op zee of op land (robuustheid windmolens), of impact van droogte op het gebruik van geothermie dat op
grondwaterlagen steunt,…

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Gebruik van grijs water voor koeling Regionale bevoegdheid

Gebruik van zeewater voor koeling Weinig zinvol wanneer centrales niet aan de kust gelegen zijn

Verhoogde aandacht voor koeling van elektriciteitscentrales Regels inzake emissie van koelwater in waterlopen zijn regionaal

Installatie van additionele, alternatieve, of verbeterde koelmechanismen of
pompen (in elektriciteitscentrales )

Regionale bevoegdheid in het kader van bouw- en exploitatievergunningen

Waterloos koelen: technisch mogelijk, maar extreem duur -> niet realistisch
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- Vb: waterloos koelen voor gebruik enkele dagen (weken?) per jaar. Zeker KBA nodig voor er iets
opgelegd kan worden.

FEBEG: Dit kan inderdaad nodig zijn; elektriciteitsproducenten zullen deze
afweging maken

Aanpassing aan ontwerpvereisten, standaarden en sectorale richtlijnen Europese regels vastleggen

Installaties worden gebouwd voor 20 jaar – bij vernieuwing wordt automatisch
rekening gehouden met de meest actuele gegevens en technische
mogelijkheden. Marktwerking drijft evolutie naar efficiëntie

Elia:

- De ontwerpvereisten wat betreft standaardtemperatuur (20°C) zijn
ongewijzigd gebleven. In uitbating wordt gebruik gemaakt van
"seizoenswaarden" die verschillen volgens seizoen en op termijn kunnen
aangepast worden indien dit nodig zou blijken. Wat betreft de
ontwerpvereisten van o.a. pylonen wordt afhankelijk van de risico-
inschatting zwaardere of minder zware eisen gelegd aan bijvoorbeeld de
fundering. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke
overstromingsgebieden.

- De ontwerpvereisten kunnen aangepast worden maar er zullen zowiezo
internationale normen en standaarden aangepast moeten worden om de
concurrentiepositie van bedrijven te vrijwaren en de bijhorende kosten
te beheersen.

- Impact van "zwaardere" normen en standaarden op de kostprijs van
oplossingen.



147

Versoepelen van beperkingen op waterlozingen voor koeling Regionale bevoegdheid

Elia:

- Noodzaak moet door de producenten ingeschat worden.
- duidelijke afspraken over de prioriteit op korte termijn: system adequacy

(en overtreding van beperking van waterlozing) of
vraagbeperking/loadshedding.

Verminderen van druk op elektriciteitsproductie tijdens hitte en droogte door
meer permanente ingrepen (Energie-efficiëntie)

Regionale bevoegdheid

Elia: een analoog proces kan uitgewerkt worden voor "schaarste" tijdens
periodes van grote droogte of hittegolf: beperken van de vraag of load shedding
(afhankelijk van de overheden)

Onderzoek naar geografische spreiding van risico’s Regionale bevoegdheid – MER

Elia: is gebeurd voor de overstromingsgebieden.

Onderzoek

naar continuïteit van elektriciteitsbevoorrading
impact van KV op installaties / machines
effecten van KV op energieproductie

Energie observatorium / Elia (robuustheid van transmissienet tov storm)

Elia (impact van seizoenseffecten):

- (continuïteit van elektriciteitsbevoorrading) geen specifieke studie of
actie op dit moment. Lijkt nuttig om dit te onderzoeken. Resources,
kosten en verantwoordelijkheid van dergelijk onderzoek moet
uitgeklaard worden.
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- (impact van KV op installaties/machines) bestaande maatregelen zijn
beperkt: zoals DLR (Dynamic Line Rating)  en on-line monitoring van
specifieke componenten. Er zijn plannen binnen Elia om een asset
controle center uit te bouwen waar de netinfrastructuur meer zal
gemonitord worden en dus de werkelijke effecten van
klimaatverandering kunnen opgevolgd worden. Specifieke studies van
impact op netverliezen of verlies van efficiëntie van specifieke
componenten is mogelijk.

- (effecten van KV op energieproductie) In kader van de summer outlook
wordt binnen ENTSO-E reeds rekening gehouden met de invloed van
grote hittegolven en droogte op de system adequacy. Diverse (door de
EC gesubsidieerde) R&D projecten behandelen topics zoals: integratie
van hernieuwbare productie, stockage, probabilistische modellen.

 (nood aan inzicht) Risico voor het transmissienetwerk Op Europees niveau (schaalvergroting)

Elia: Voor specifieke installatie gebeurt dit reeds: bijvoorbeeld voor de uitbouw
van het offshore grid wordt de impact van stormen op de netveiligheid
bestudeerd. Uitval van één interconnector met buitenland is in principe steeds
afgedekt via N-1 principe in een vermaasd AC netwerk. Voor HVDC verbindingen
kan de toestand verschillen. verdergaande implementatie is mogelijk maar niet
steeds opportuun.

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Uitwerken procedure voor schaarste (Schaarsteplan)
FOD Economie i.s.m. met nationaal crisiscentrum en Elia
Consultant  bureau  Deloitte  start  met  studie  om  na  te  gaan  welke
beperkende maatregelen best toegepast kunnen worden bij
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energieschaarste (bewustmaking, verbod, afschakelplan, etc). Focus ligt
op winterpiek (17-20u, verwarming/verlichting), dus screenen
maatregelen voor effectiviteit zomersituatie wellicht nodig
Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het federaal
adaptatieplan

Adaptatieonderzoeken voor de verschillende energie-subsectoren / onderzoek
en evaluatie van de effecten van klimaatverandering op energieproductie

Energieopwekking (schaarste plan – FOD Economie)
Transmissie (Elia): Geen specifieke studie die de globale impact van de
klimaatopwarming op het elektrisch transport heeft, werd uitgevoerd. In
de operationele planningsfase (<1 jaar) worden meteogegevens en
seizoensgegevens gebruikt.
Elia: globale impactstudie is mogelijk. Quid resources, competences en
kosten voor dergelijke studie.
Distributie (gewesten)
Energie-efficiëntie (gewesten)

Verminderen van druk op elektriciteitsproductie tijdens hitte en droogte door
tijdelijke consumptieverminderingen

Vanuit schaarste oogpunt wordt dit reeds gedaan

Constante monitoring door elia mbt evenwicht vraag en aanbod op basis
van marktgegevens, beursgegevens en temperatuur
Notificatieverplichting bij onevenwicht
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MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Versterken van de transformatie- en
transmissiecapaciteit

Elia : Specifieke wijziging van de
klimaathypotheses wordt op dit ogenblik
niet expliciet meegenomen in de
netontwikkelingsstudies. De verregaande
integratie van hernieuwbare productie en
de effecten op de balancering van
productie en belasting worden wel
geanalyseerd. Het volatiel karakter van
de productiemiddelen en de
noodzakelijke flexibilisering van vraag
(belasting) en aanbod (productie) is
reeds volop actueel. Specifieke risico's
zoals overstromingen worden reeds
meegenomen in infrastructuurprojecten.

Elia heeft reeds ervaring met hinder van extreme
weersomstandigheden
Technische aanpassingen ter bescherming van de kabel
zou een voorzorgsmaatregel kunnen zijn
Elia: Specifieke hypotheses kunnen meegenomen
worden in het lange termijn netontwikkelingsplan van
Elia en ENTSO-E. De realisatie is sterk afhankelijk van
het verkrijgen van de nodige vergunningen.
Elia: Studies zijn haalbaar; gevolgen voor implementatie
kunnen financieel belangrijk zijn. Specifieke oplossingen
(grotere weerstand tegen extreme omstandigheden)
kunnen ook een belangrijke milieu-impact hebben.
FEBEG: lijkt correcte maatregel

Aanpassen aan veranderingen in de
verdeling van de elektriciteitsvraag

Monitoring

Elia: Is evenzeer van toepassing op de
aanpassingen in de elektriciteitsproductie
wegens de integratie van volatiele
hernieuwbare productie (wind, zon,…).
De balancering (evenwicht tussen
productie en belasting) is een uitdaging
voor de toekomst waarbij zowel aan de
belasting als aan de productie meer
flexibiliteit gevraagd wordt.
Marktmechanismen worden uitgewerkt
en zullen naar toekomst  nog verder
moeten evolueren om ervoor te zorgen
dat de  reservecapaciteit voor opvangen

 Elia voert dagelijks analyses uit om de nood aan
reservecapaciteit te evalueren

 Het energieobservatorium voert een prospectieve studie
(4-jarige horizon) uit alsook publiceert rapporten over de
productiemiddelen (jaarlijks).

 Totnogtoe baseerde men zich op het PRIMES model
 Klimaatscenario’s zouden kunnen worden opgenomen

en als basis gebruikt worden in deze analyses om beter
te kunnen monitoren

 Elia: verdere studies om de impact (ook op Europees
regionale schaal) te evalueren zijn noodzakelijk.
Internationale oplossingen en meer internationale
coördinatie zal nodig zijn om de vraag aan elektriciteit te
"matchen" met  de productie. R&D projecten rond
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van grote netincidenten en onverwachte
gebeurtenissen onder controle blijft. De
nodige reflecties worden hiervoor
gemaakt.

Energie observatorium

stockage, mogelijkheid van smart metering zijn nodig.
 Elia: Mogelijke oplossingen, zoals transport over grote

afstand, veroorzaken grotere verliezen en mogelijke
milieuhinder (door o.a. meer hoogspanningslijnen).

 FEBEG: nood aan back-up capaciteit (flexibele
productiecapacitit, demand response, stockage)

Opnemen van klimaatverandering in de LT
planning en strategie van de energiesector

Bestaande studies uitgevoerd i.o.v. FOD
Economie (prospectieve studie, rapport,
backcasting studie, etc)

Elia: In kader van het lange termijn (10j)
grid development plan van Elia wordt
reeds rekening gehouden met de
hypothesen zoals massale integratie van
hernieuwbare productie en flexibiliteit/
volatiliteit. In kader van ENTSO-E
network development wordt ook aan een
langere termijn visie gewerkt.

 Evalueren of klimaataspect voldoende geïntegreerd is.
 Elia: Verder implementatie van specifieke hypotheses

(zoals, storm, temperatuur, overstromingen) in de
uitwerkingen en aanpassing van de lange termijn
netontwikkelingsplannen zowel op nationaal als
regionaal niveau zijn mogelijk.

Onderzoeken welke instrumenten /
hefbomen kunnen aangewend worden om
adaptatie in de energiesector aan te
moedigen

Federale instrumenten bestaan (plan
Wathelet/’uitrustingsplan’ – studie
capaciteit)

Elia: Een aantal markmechanismen en
tarieven zijn reeds aangepast om
rekening te houden met integratie van
hernieuwbaren, gebrek aan flexibiliteit
en grotere volatiliteit beter te beheren.

 Binnen de FOD Economie dient deze maatregel verder
geëvalueerd te worden op inachtname van
klimaatverandering

 Elia: Dit kan veder ontwikkeld worden om beter de
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.
Probleem is dat hiermee wel de marktwerking wordt
verstoord wat meestal aanleiding geeft tot bijkomende,
kostelijke, nevenmaatregelen.

 Elia: Waarschijnlijk onvermijdelijk: indien de maatregelen
om zich aan te passen aan het veranderende klimaat
duur zijn, zullen ze meestal niet "uit vrije wil" genomen
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worden. Gecoördineerde internationale maatregelen zijn
nodig om een "level playing field" te verzekeren.

Gebruik van een consistente risico-
modelleringsmethodologie en
klimatologische gegevens

Energie observatorium

Elia: Beperkt toegepast: zoals in kader
van de ENTSO-E methodologie rond
winter en summer outlook waar risico
inschattingen worden gemaakt rond
temperatuursgegevens (1 in 10 j tot
extreem 1 in 20j).

 Binnen de FOD Economie dient deze maatregel verder
geëvalueerd te worden

 Totnogtoe baseerde men zich op het PRIMES model
 Klimaatscenario’s zouden kunnen worden opgenomen

en als basis gebruikt worden in deze analyses om beter
te kunnen monitoren

 Elia: Bestuderen van extremere scenario's (zoals 1 op
50 of 1 op 100j) om rekening te houden met extreme
klimaattoestanden, is mogelijk in bepaalde studies. Een
consistente risico-modelleringsmethodologie bestaat
echter niet en moet op Europees niveau uitgewerkt
worden.

Versterkt overleg rond klimaatverandering
en –adaptatie met energie-actoren

Bestaande overlegstructuren

- Enover (gewestelijke en federale
energie administraties en gewesten)

- Nationale klimaatcommissie (NKC)

 Enover zou bijkomende Wg adaptatie kunnen creëren
voor zover dit niet overlapt met wg adaptatie binnen
NKC

 Privésector wordt uitgenodigd

Sectorale noodplannen

Kunnen de sector meer robuust maken
tegen  de  impacts  van  KV  bv.  door
wederzijdse ondersteuning van bedrijven
om uitvallen op te vangen

 In het kader van schaarsteplan
worden burgemeesters en
gouverneurs aangemoedigd
elektriciteitspanne op te nemen
in noodplan

- gids lokale noodplanning
- + sessies

 In vele sectorale noodplannen al
aandacht voor extreem weer.
Mogelijk KV expliciteren?

 Elia: Het algemeen noodplan
van Elia zal de gevolgen (zoals
een black-out of brown-out)
beheersen.

 In kaart brengen welke gemeenten elektriciteitspanne
hebben opgenomen in hun noodplan, zowel als effect
als als ramp

 Aandacht voor KV expliciteren in sectorale
noodplannen/certificaten/risico-analyses?

- Vb: Seveso-normen
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Uitwerken van afgestemde noodplannen binnen de
sector kan een toegevoegde waarde bieden (niet alleen
in het kader van de klimaatverandering) maar vergt heel
wat inspanningen op vlak van resources en coördinatie.

Communicatie / maatschappelijke dialoog
over  de  impact  van  KV  op  de
energievoorziening

In het kader van schaarsteplan wordt
communicatiestrategie/communicatieplan
uitgewerkt

- tijdelijke webpagina FOD Economie  bij
schaarste + flyers

- continue webpagina bij Elia

 Communicatie verbeteren
 Inspiratiebron http://www.ecowatt-bretagne.fr/
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Informatie & Onderzoek

Algemene opmerkingen
1. Belspo organiseert onderzoek  over voor het federale beleid relevante thema’s
2. Belspo vormt een brug tussen wetenschap en beleid
3. De rol van BELSPO is vooral gericht op

o het beheer van onderzoeksprogramma's;
o het beheer van de  Belgische bijdrage aan de Europese ruimtevaartorganisatie
o het overzien van de 10 federael wetenschappelijke instellingen

De coördinatie van de onderzoeksinspanningen van alle overheden van het land

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Identificeren van knowledge gaps Gebeurt op Europees niveau (o.m. via JPI climate, ERA net circle, ), via het IPCC
assessments, en andere internationale fora zoals ICSU.

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Organiseren van klimaatonderzoek meestal via multidisciplinaire netwerken
De afgelopen thematische onderzoeksprogramma’s zoals Global Change,
PODO 1 & 2 en de nog lopende  STEROE, SSD Agoria-MCS,programmas
bevatten specifieke onderzoeksprojecten relevant in de context van
klimaatadaptatie
 het huidige BRAIN-be programma biedt potentiele mogelijkheden voor
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onderzoek relevant in de context van klimaatsadaptatie.

Deelnemen aan europees klimaatonderzoek
Binnen de JPI Climate”114 wordt het  onderzoek in lidstaten onderling
afgestemd en worden gezamenlijke activiteiten en oproepen tot
indienen van voorstellen aangemoedigd.

o DezeJPI Climate heeft 4 modules:
•WG1: Towards a better climate predictions
•WG2: Research for development of climate services
•WG3: Long-term sustainable transformation of society
to tackle climate change

o •WG4: Improve models and scenario-based tools for decision
making in a changing climate Belspo is lid van de GB en zal in
de toekomst (gedurende een 3tal jaren) het  internationaal
secretariaat Belspo neemt deel aan joint calls

Uitwerking Belgisch standpunt
Commissie voor internationale samenwerking (voor wetenschappelijke
aspecten)

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / bijkomende informatie

Communicatie onderzoeksresultaten naar Onderzoekers worden gevraagd binnen
 Wetenschappers communiceren eerder binnen hun vakgebied

(wetenschappelijke referenties) maar niet naar burger of

114 Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate)”
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relevante stakeholders hun project een werkpakket te hebben
rond communicatie (echter is dit niet
noodzakelijk gericht naar het brede
publiek; het kan gericht zijn naar
andere onderzoekers)

beleidsmensen
 Via een userscomité worden stakeholders (met inbegrip van

beleidsmensen) op de hoogte gebracht van (tussentijdse)
onderzoeksresultaten

Communicatie over klimaatadaptatie naar
andere overheden

Door beperkte middelen is er slechts
een beperkt communicatieteam binnen
Belspo ; ook de programmabeheerders
beschikken over te weinig tijd en
middelen om aan communicatie te
doen.

Merk op: het KMI maakt deel uit van
BELSPO. Het beschikt
overinstrumenten (modellen en data)
die het adaptatiebeleid kunnen
steunen. KMI doet naast
wetenschappelijk onderzoek ook aan
dienstverlening

 Het zou nuttig zijn om wetenschappelijke expertise
ontwikkeld in het kader van projecten die door Belspo
werden gefinancieerd in andere beleidsdomeinen te
gebruiken

 Vroeger organiseerde Belspo al eens meer workshops
of stelde  het  assessment rapporten op

 Nuttig te evalueren in hoeverre vraag om dit terug te
organiseren en vooral of hiertoe de nodige middelen
(budget en personeel) kunnen worden ter beschikking
gesteld;

Afstemming van activiteiten tussen regionale
en federale overheid

Het SSD programma beschikte over
een begeleidingsomité met
afgevaardigden van G&G. Het
programma beschikte tevens over een
samenwerkingsakkoord met de G&G.
Het huidige Brain-be programma spitst
zich erg toe op de expertise in de
federale wetenschappelijke instellingen
en de behoeften van de federale
departementen

 Voor het Nieuwe programma BRAIN-be worden de
onderzoeks prioriteiten binnen de thematische comités
vastgelegd. De G&G nemen hier niet aan deel.
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Ve kennisopbouw in gespecialiseerde
domeinen (Belgische best practice)

BELSPO heeft een belangrijk
expertennetwerk inzake
teledetectie per satelliet
ontwikkeld.

 Expertise verder uitbouwen

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / bijkomende informatie

Expertise van federale onderzoeksinstellingen bundelen
en meer op elkaar afstemmen

Door de oprichting van een 'centre d'excellence
distribué’)

Betrokkenheid van

KMI
KSB
BIRA
Museum voor
Midden-Afrika
Koninklijk
Belgisch Instituut
voor
Natuurwetenscha
ppen

Doel van dit centrum zou zowel dienstverlening als onderzoek zijn
- Nagaan welke klimaatdiensten aangeboden kunnen

worden
- Valoriseren van federale expertise
- synergieën en coherentie bevorderen
- eenduidig contactpunt

Weersvoorspellingen in de toekomst

Uitbreiden tot klimaatsvoorspellingen en
klimaatscenario’s

KMI
Algemene nood aan coherente klimaatscenario’s voor België ten
behoeve van de adaptatie-onderzoekers en andere gebruikers en
die rekening houden met het IPCC AR5.
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Migratie

Algemene opmerkingen
Hoewel het belang ervan stijgt, is klimaatverandering slechts één van de factoren die mensen er toe drijft hun huis of land te verlaten
Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen migratie ten gevolge van klimaatverandering en andere migratie.
Migratie is geen specifiek Belgisch verhaal maar eerder een Europees verhaal.
Het algemeen migratiebeleid is ook van toepassing op klimaatmigratie, dit systeem is robuust genoeg om geleidelijke veranderingen op te vangen
Op federaal niveau werd er reeds nagedacht om voor asielzoekers een bijkomende categorie “klimaatvluchteling” te maken

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Migratie opvangen en integratie in de samenleving Dient Europees gekaderd te worden

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Pro-actief ontwikkelingssamenwerkingsbeleid gericht op vermijden van
klimaatmigratie

Ondersteunen van adaptatiemaatregelen en van lokale ontwikkeling

Beheren van migratie
beleid naar ontvangende gemeenschappen
beroep doen op diaspora netwerken
aandacht voor conflictbemiddeling

Algemeen migratiebeleid ook van toepassing op klimaatmigratie
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MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Onderzoek inzake toekomstscenario’s
verbreden (ook klimaatrisico’s in rekening
brengen)

Noodzakelijk instrument uit te werken om onbekende
risico’s te kunnen voorspellen
Noodzakelijk te evalueren of het bestaande beleid nog
even robuust zal zijn in de toekomst
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Sociaal beleid

Algemene opmerkingen
In de Europese adaptatiestrategie wordt gewezen op de ongelijke verdeling van kosten en baten ten gevolge van klimaatveranderingen zowel binnen
landen (bepaalde maatschappelijke groepen) als buiten landen (bepaalde regio’s)
Het sociale beleid in België is sterk uitgebouwd. Naast klimaatveranderingen zijn er echter veel andere maatschappelijke uitdagingen waar dit beleid
rekening mee moet houden (vb. globalisering, vergroening van de economie, vergrijzing van de bevolking, etc)
Sociale maatregelen bestaan maar zijn niet specifiek aangepast aan klimaatveranderingen. Aangezien er voor klimaatswijzigingen geen sense of
urgency wordt waargenomen, is het moeilijk om hier op te anticiperen. Nadruk van beleid ligt op het omgaan met de gevolgen op sociaal vlak,
waarbij de precieze oorzaken (bv klimaatverandering) minder belangrijk zijn, en overigens ook niet altijd uit elkaar te houden.
Er wordt gesteld dat het sociaal beleid in België robuust genoeg is en dat er voldoende marges geïncorporeerd zijn om zich aan te passen mocht de
urgentie van de klimaatswijzigingen vergroten

o Inzake gezondheidszorg: kunnen overheidsmiddelen herverdeeld worden
o Inzake arbeidsmarkt: is de overheid er om sectoren te begeleiden bij herstructurering

Bevorderen van STEM-skills kadert niet specifiek binnen adaptatie maar kan ongetwijfeld zijn voordelen hebben in een context van adaptatie.

De meeste maatregelen worden in andere thematische interviews besproken. De opmerkingen van de experten inzake sociaal beleid zullen in rekening
gebracht worden bij de thematische besprekingen van de maatregelen (energie, gezondheid, landbouw, enz).

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
A. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / bijkomende informatie

Aandacht voor de impact van
klimaatverandering op beroepsrisico’s

KB 4 juni 2011 betreffende de
thermische omgevingsfactoren:
vastgelegde regels op het werk bij
hoge omgevingstemperaturen
Bepaald op niveau van sociale partners
o.m. in de bouwsector

Indien extreme weersomstandigheden toenemen
(hittegolven) zal arbeidsreglement misschien
moeten aangepast worden (bv. mbt uren waarop
gewerkt wordt – heetste periodes van de dag
vermijden).
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Financiën & Verzekeringen

Algemene opmerkingen
In de Europese adaptatiestrategie wordt de promotie van verzekeringen en andere financiële producten voor veerkrachtige investeringen en zakelijke
beslissingen, aangemoedigd
In een specifieke Europees werkdocument115 wordt gesteld dat op korte termijn de klimaateffecten niet significant zijn maar op lange termijn zullen
klimaatveranderingen een impact hebben op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verzekeringen vooral in gebieden en sectoren waar
verzekeringen minder gebruikelijk zijn
De kans op extreme weersomstandigheden neemt, volgens ditzelfde document, significant toe, waardoor het risico toeneemt en verzekeringen
onbeschikbaar en onbetaalbaar worden in sommige gebieden
Verder wordt in dit Europees werkdocument gesteld dat een goed ontwikkeld verzekeringsbeleid als marktgebaseerd instrument kan werken dat het
bewustzijn over risico’s verhoogt en risicovol gedrag ontmoedigt
De rol van de federale overheid (FOD Economie) op vlak van verzekeringen is voornamelijk informeren.

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Prijsreglementering Europese vrije markt

Maatregelen m.b.t. Bouwvergunningen en ruimtelijke ordening Regionale bevoegdheid

Identificeren van financieringsmechanismen voor klimaatadaptatie
Bestaande financieringsinstrumenten aanpassen en zo inzetbaar maken
voor klimaatadaptatie
Vb LIFE

115 • Green paper on the Insurance of natural and man-made disasters (COM(2013)213)
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Rol federale overheid = eerder communiceren

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Wetgeving inzake schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd
gezondheidsrisico

Verplichte bijlage bij huishoudelijke brandverzekeringen

Hoge- risicozones in kaart brengen

Premies beperken voor gebouwen in hoge- risicozones

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / bijkomende informatie

Verduidelijken van verzekeringspolissen en
verantwoordelijkheden

Polissen moeten vandaag al een duidelijke omschrijving
bevatten van wat al dan niet gedekt is.
Kan uitgebreid worden voor impacten van
klimaatverandering

Onderzoek naar evenwicht tussen private en
publieke verzekering tegen
klimaatverandering

In de praktijk is de overheid in feite
vaak de “ultieme verzekeraar” onder
vorm van b.v. nood- en

Assuralia: er wordt vandaag al aan deze bezorgdheid beantwoord.
Het tussenkomstaandeel van de private verzekeringen in het
kader van de dekking “natuurrampen” voor eenvoudige risico’s
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rampenfondsen, noodhulp, … (definitie: zie KB van 24/12/1992 tot uitvoering van de artikelen
30, 31, 44, 52. 67 en 70 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst ) stijgt in de loop der tijd
(indexatie) terwijl de tussenkomst van het rampenfonds ingeval
de tussenkomstlimiet van één of eerdere verzekeraars is
overschreden, een vast bedrag is dat niet wordt geïndexeerd..

Ontwikkelen / ondersteunen van de nodige
modellering voor de verzekeringssector –
betere inschatting van risico’s

Sector voert eigen analyses uit

Rol federale overheid bij het
aanleveren van basisgegevens
(scenario – kwetsbaarheid)

Aanleveren van gegevens en risico-
informatie rond klimaatverandering

FOD Economie

Openstaan voor feedback van
verzekeringssector rond
adaptatiemaatregelen

Wetgevend kader – FOD Economie

én

Overlegcommissie verzekeringen

Afstemmen van wetgeving rond
verzekeringen aan klimaatverandering

Financiële ondersteuning van infrastructuur Federaal fonds Kan aan belang winnen als er veel infrastructurele
adaptatiemaatregelen genomen moeten worden

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen
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Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / bijkomende informatie

Verzekeringssector weerbaar maken tegen impact van
klimaatverandering. Sector bijstaan om de gevolgen van grote
impacts (uitbetalingen) te kunnen dragen

Rol van de
overheid niet
duidelijk

In hoeverre moet overheid ingrijpen als maatschappij dreigt over kop te
gaan
- werd niet in detail besproken

Aanwenden van verzekeringen voor aanmoedigen van
adaptatiemaatregelen (premie laten variëren indien
adaptatiemaatregelen worden genomen)

Initiatief op
sectorniveau

Rol van de
overheid bij
aanmoediging

Assuralia: verzekeringen vertegenwoordigen geen voldoende hefboom om het
nemen van preventiemaatregelen aan te aanmoedigen. Het is vooral de overheid
die, via bv. belastingaftrek zoals het al bestaat voor investeringen in brand- en
diefstalpreventie, de mensen kan aanzetten om adaptatiemaatregelen te nemen

Onderzoek naar risico’s die gedekt moeten worden Ism sector

Aanmoedigen van export van verzekeringsexpertise Ism sector
Niet alleen verzekeringssector
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Productnormen

Algemene opmerkingen
Technische normen (standards) worden voornamelijk op Europees niveau (CEN) en internationaal niveau (ISO) opgemaakt
Normen zijn, juridisch gezien, een vrijwillig beleidsinstrument (zeer technisch), maar “incontournable” in de praktijk
Kllimaatadaptatie betekent niet dat product dient aangepast te worden, gebruik van product zal eerder veranderen (vb. Spaanse vs Belgische airco’s
dezelfde alleen verschillend gebruik)
Mogelijkheid te werken via sectorale akkoorden om bepaalde producten te promoten

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

In rekening brengen van klimaatveranderingen in het opstellen van
normen

CEN Mandaat  mbt het  in  rekening brengen van klimaatadaptatie  in  EU
normen

o Inventaris relevante normen
o Guidance document
o Herziening van relevante normen

Veiligheid en kwaliteit prioritair
Nieuwe normen voor aanleg van transportinfrastructuur Europese (CEN) of internationale (ISO) bevoegdheid
Normen inzake energieperformantie gebouwen Regionale bevoegheid
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MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
B. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie
Deelname van CEN
werkzaamheden

Technische comité’s die
normen opstellen

CEN SABE116

In rekening brengen van KV in
productnormen

Wet productnorm  Evenwicht tussen verschillende milieu-aspecten
 Focus op gebruik (gebruiksvoorschriften)

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
C. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie

Actieve opvolging activiteiten nieuw CEN
Mandaat inzake klimaatadaptatie

NBN  Oprichting mirror group klimaatadaptatie
 Aanduiding verantwoordelijke
 Zoeken van Belgische stakeholders die actief willen meewerken

aan het normalisatie-proces, met het milieu en klimaatadaptatie als
voornaamste invalshoek.

116 SABE Strategic Advisory Board for the Environment
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Bedrijven, diensten en producten

Algemene opmerkingen
Klimaatadaptatie hoeft niet alleen negatieve gevolgen te hebben voor de economie, maar kan ook positieve gevolgen hebben. Er dient dan ook
voldoende gewicht gegeven te worden aan de opportuniteiten (nieuwe diensten, nieuwe productie) die zich zullen voordoen. Vooral opportuniteiten
voor de exportgerichte sectoren.
Bij het uitwerken van maatregelen dient er aandacht te zijn voor de KMO’s
Het federaal beleid inzake economie streeft naar administratieve vereenvoudiging, maatregelen dienen dan ook niet te bindend te zijn
Focus op sectorspecifieke maatregelen
De federale overheid heeft voornamelijk een faciliterende rol

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

In rekening brengen van klimaatverandering bij opstellen/aanpassen normen Normen worden Europees geregeld (harmonisatie noodzakelijk)

Bespreking productnormen

Regulerende agentschappen moedigen klimaatadaptatie aan in hun sector Buiten energie - minder relevant in België

Agentschappen voor het stimuleren van de economie = regionaal

Innovatie Voornamelijk regionaal
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B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Innovatiepremie heroriënteren naar klimaatadaptatie Moeilijk te controleren, informatie blijft intern, zeer vertrouwelijk

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / bijkomende informatie

Klimaatadaptatie als algemene voorwaarde
voor kredietverlening

De Nationale Delcrederedienst,
onderzoekt de effecten op sociaal,
mensenrechten- en milieugebied van
alle transacties waarvoor een
dekkingsaanvraag wordt ingediend.

 de milieuanalyse die de ONDD uitvoert kan uitgebreid worden met
klimaatadaptatie

 Aanmoedigen van onderling delen van
informatie en best practices

Federale overheid eerder
ondersteunende rol

Gebruik maken van bestaande platforms
 Business & Society
 VBO
 Poseco
 Kauri

Bestaande instrumenten inzake
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
evalueren en uitbreiden naar
klimaatadaptatie

B.v. Roadmap van UNIZO mbt MVO
voor KMO’s.

Cf rapport EPOC-OCDE 2012 (ENV/EPOC/WPCID(2012)7/REV1):
“instaurer des obligations d’établissement de rapports : moins fréquente,
cette mesure garantit toutefois que les

entreprises des secteurs clés, telles que les fournisseurs d’infrastructures
nationales indispensables, évaluent
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régulièrement leur exposition aux risques climatiques et en rendent
compte. L’Adaptation Reporting Power au

Royaume-Uni et l’inclusion du changement climatique dans les éléments
réglementaires à notifier à la Securities

Exchange Commission américaine en sont les exemples les plus
notables ; »

Procedure voor dringende communicatie
tussen overheid en bedrijfsleven
aanpassen/uitbreiden voor
klimaatadaptatiescenario’s

FOD Economie: heeft reeds
institutioneel kanaal

Klimaatadaptatie toevoegen als criterium
voor bestaande bedrijfslabels /
certificatiesystemen / awards op
ondernemingsniveau

Overheid kan deelnemen bij uitwerking
(vb. ISO norm)

Verder voornamelijk aanmoediging.
Labels en awards vormen een goede
aanleiding om te communiceren rond
adaptatie.

 ISO norm
 EMAS
 GRI

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / bijkomende informatie

Sectorspecifieke onderzoeken naar de impacts van
klimaatverandering en de mogelijkheden voor adaptatie

FOD Economie
– sectoraal

rol voor sectorfederaties
colloquium
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Identificeren van prioritaire sectoren (belangrijkste
impact / grootste federale hefboom)
Op sectorniveau concretiseren

- gevolgen bepalen (zowel positieve als
negatieve)

- uitdagingen
- actieplan

loket

Ism sectoren

Specifieke informatie aan bedrijven/sectoren:

Aanbieden van maatwerk of standaardpakketten rond
klimaatprojecties

Opmaak van sjabloon om klimaatscenario’s in kaart te brengen

- scenario’s bepalen
- kwetsbaarheid meten
- vulenrability assesment tool
- acties/maatregelen

FOD Economie
– studiedienst

Ism sectoren

Ism KMI

gids uitwerken
o scenario (tijdshorizon 2050)
o vragenlijst om kwetsbaarheid te meten
o toolbox om maatregelen te nemen

Algemene informatie voor het grote publiek

Publieke beschikbare databank rond klimaatverandering



171

Reddingswerken en Rampen

Algemene opmerkingen
In de overkoepelende richtlijn “Opdrachtverklaring van Defensie en Strategisch kader voor de paraatstelling” wordt de rol van de krijgsmacht in het
kader van reddingswerken en rampen als volgt beschreven:

o Inzake inzetkader: de krijgsmacht op het nationale grondgebied kan in versterking opgeroepen worden in geval van catastrofe veroorzaakt
door natuurlijke fenomenen of door industriële ongevallen. Dit type van inzet van militaire middelen is gekarakteriseerd door korte of zelfs
onbestaande preadviezen en een permissieve omgeving op de beperkingen die resulteren uit de eigenlijke noodsituatie na

o Inzake strategische opdrachten: Bijdragen binnen de nationale grenzen aan de veiligheid van de Belgische samenleving, op basis van de
exclusiviteit van de militaire expertise of capaciteiten, of wanneer de civiele middelen ontoereikend zijn

o inschakelen van defensie bij nationale crisisbeheersing
dienst strategie van defensie houdt zich vooral bezig met het langetermijnperspectief op de capaciteiten die defensie nodig zal hebben om het hoofd
te bieden aan nieuwe bedreigingen die o.a. uit klimaatverandering kunnen voortkomen

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen lidstaten over rampen
Noodzakelijk om dezelfde terminologie/typologie te hanteren
Rampen adhv geoperationaliseerde criteria catalogeren om relevantie te
kunnen bepalen

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Verzamelen van opgedane kennis na interventies Interventiediensten rapporteren over hoe ze zijn tussengekomen / hoe ze
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bepaalde zaken hebben opgelost

Interessant leerproces door uitwisseling van ervaringen

Specifieke noodplanning voor klimaatveranderingen opstellen Specifieke noodplanning bestaat voor bosbranden, overstromingen, enz

gegevensverzameling Emdat.be (international rampen database)

Gegevens mbt evolutie van rampen

Voorbereiding op bedreigingen die oa uit KV voortkomen Bepaling van langetermijnstrategie binnen defensie
 - welke capaciteit nodig,  welke aanpassingen/behoeften voor nieuwe

capaciteiten
- pooling and sharing op EU niveau

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Communicatie en sensibilisatie naar burger Reeds Europese verplichting om te
communiceren over o.m. de nucleaire
risico’s.

Verantwoordelijkheden op het vlak van
communicatie rond CC door de
federale overheid moeten nog verder
uitgeklaard worden.

Consument voorbereiden op risico’s
Politiek gevoelig om over risico’s/gevaren te
communiceren
Naar het Nederlands voorbeeld

Gestructureerde risico-analyse die Wordt binnenkort door Europa
 Moeilijkheid naast directe effecten ook indirect effecten

(cascade) te identificeren vb. Nucleaire centrale



173

klimaatadaptatie in rekening brengt
noodzakelijk

verplicht

DOEB filter uitbreiden+ evaluatie
van de regelgevingsimpact beter
motiveren.

Bij beslissingen ministerraad
Bij uitwerking KB’s

 Niet specifiek voor rampen

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / Bijkomende informatie

Interne sensibilisatie overheidsdiensten Federaal
Eigen ambtenaren en politici zijn zich niet bewust van de
klimaatveranderingen en dienen gesensibiliseerd te worden (urgentie
duidelijk wordt gemaakt) zodat bij elk beleidsinitiatief
klimaatveranderingen in rekening worden gebracht
Verwijzing naar Duits initiatief (seminarie)
Niet specifiek voor rampen, ook te bespreken in het kader van
‘governance’

Samenwerking en coördinatie op vlak van reddingswerken
en rampen tussen lidstaten versterken met het zicht op
klimaatswijzigingen

Europees

 Klimaatverandering opnemen in algemene
noodplanning

 Europees
 Federaal

Lokaal
(burgemeester en
gouverneur

 Nood aan een duidelijk scenario
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Bescherming van infrastructuren Federaal (Europees
bepaald)

 Wet opgesteld in het kader van controle tegen terrorisme.
 Uitbreiden naar rampen ten gevolge van klimaatveranderingen is

mogelijk.
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Biodiversiteit

Algemene opmerkingen
Federale overheid heeft slechts een beperkte competentie mbt biodiversiteit gericht naar CITES (bedreigde soorten) en de import/export van
exotische soorten
Op internationaal niveau bestaat een consensuele lijst van 25 potentieel invasieve soorten waarvoor een handelsverbod geldt
Op federaal niveau werd met de groensector een gedragscode ontwikkeld

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Vermijden van verspreiding invasieve soorten door ontwerp van biotopen Regionale bevoegdheid (behalve marien milieu)

Bestrijding van invasieve soorten door intensief beheer Regionale bevoegdheid (behalve marien milieu)

Kunstmatige translocatie van planten en dieren Regionale bevoegdheid(behalve marien milieu)

Monitoring van habitats en ecosystemen om de impact van KV op te volgen Regionale bevoegdheid (behalve marien milieu)

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Opnemen van klimaatverandering in bestaande onderzoeksopdrachten

Onderzoek naar de relatie tussen invasieve soorten en KV

BELSPO (b.vb.: BRAIN project 2012 -2017)
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Bevorderen van internationale samenwerking (tussen CBD en UNFCC) Europees

België pleit actief voor samenvoeging 2 conventies

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Vermijden van invasieve soorten gelinkt aan
import en export

- Lijst invasieve soorten met
verbod tot verhandelen

- Sensibilisatie naar
tuin(bouw)sector (Alterias =
LIFE project)

- Gedragscode binnen/met sector
over te vermijden soorten

 Evaluatie lijst en herziening op basis van
wetenschappelijke feiten

 Consensus nodig binnen/met sector, mogelijk
dwingender maatregelen nodig

Vermijden van uitsterven van soorten dmv
dieren- en plantentuinen

Koninklijk Instituut voor
natuurwetenschappen

Afrikaans Instituut

Botanische tuin (regionaal)

 Kweekprogramma’s aanpassen

Studiewerk over link tussen ecosystemen en
KV

Arcadis heeft iov federale overheid studie
uitgewerkt rond de valorisatie van
biodiversiteit (ecosysteemdiensten)

 Belangrijk hierover te communiceren
 Noodzakelijk evolutie opvolgen
 KV zou meer aan bod moeten komen in de studie

Opstellen van nationale strategie en
actieplan voor de bestrijding van invasieve

Nationale strategie invasieve soorten in
opmaak

 Nuttige maatregel
 Standby in afwachting van Europese initiatieven
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soorten

Opnemen van KV in regelgeving,
strategieën en actie- en
communicatieplannen omtrent biodiversiteit

Federaal plan voor de integratie
van biodiversiteit
Nationale biodiversiteitsstrategie
ISEAU protocol

 2014: actualisatie van het plan: mogelijkheid om
klimaatadaptatieaspecten te versterken

 Herziening biodiversiteitsstrategie: de opname van
klimaataanpassing in de herziene tekst na de openbare
raadpleging

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / bijkomende informatie

Anticiperen op
biodiversiteitswijziging door
klimaatverandering via duurzaam
gebruik van soorten (grondstof)
en behoud biodiversiteit

Federaal/Europees/gewesten Eerder algemeen principe dan specifieke maatregel
Ecosysteemdiensten promoten als reden voor behoud biodiversiteit
In het kader van de Europese roadmap grondstoffen efficiëntie
België kan actief deelnemen aan initiatieven op EU niveau
Of zelfs voortrekkersrol spelen via nationale initiatieven

Bevorderen van bewustwording
over effect van KV op
biodiversiteit en rol van biodiv
ivm adaptatie

Federaal+gewesten Noodzakelijk om burger te sensibiliseren
Voorzichtig communiceren – niet teveel informatie om effect te realiseren
Vb. Reeds bij persbericht “internationale dag van het bos” gewezen op
diensten die bossen leveren

In  kaart  brengen  van  de
kwetsbaarheid van ecosystemen
en ecosysteemdiensten

Regionale en federaal gebaseerd op het werk in uitvoering op regionaal niveau in kaart
ecosystemen en ecosysteemdiensten
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Bosbouw

Algemene opmerkingen
Bosbouw is overwegend een regionale bevoegdheid
Enkele de internationale deelname/coördinatie wordt op federaal niveau georganiseerd
Op federaal niveau werd een sectoraal akkoord gesloten dat het gebruik van duurzaam beheerd hout promoot
Twee labels FSC en PEFC worden hierbij erkend

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Keuze voor aangepaste boomsoorten Regionale bevoegdheid

Opvolgen en bestrijding van schimmels en ziekten Regionale bevoegdheid

Bosbouwsector voorbereiden op KV Regionale bevoegdheid voor bossen die geoogst worden

De biodiversiteit in bossen beschermen Regionale bevoegdheid

Aanpassing van normeringen aan veranderingen in houtsoorten Impact groter op Europees niveau

FLEGT: vrijwillig partnerschapsakkoorden tussen EU en
houtproductielanden mbt legaal gekapt hout
Houtverordening sinds 3/03/2013 in werking: enkel legaal gekapt hout
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op EU markt

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Importverbod of beperking van hout uit
gebieden met ziektes en schimmels

Sectoraal akkoord op federaal niveau
 Sectoraal akkoord betreft gecertificeerd hout niet hout

met ziektes en schimmels
 Doelstelling van dit akkoord is het marktaandeel van

duurzaam beheerd hout te vergroten
 Er kan nagegaan worden in hoeverre criteria inzake

klimaatadaptatie opgenomen zijn in FSC
certificatiesysteem

 Bij de uitwerking van een nieuw sectoraal akkoord
(2017) kan er aandacht gaan naar klimaatadaptatie

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie / bijkomende informatie

KV opnemen in normeringen voor
Agentschap voor productbeleid Alle normeringen passeren via dit agentschap, ook de houtverordening
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hout(producten)? (DG5)
PEFC

Mogelijk zijn hier nog verdere normeringen te bedenken?

Landbouw (plant, dier, voeding)

Algemene opmerkingen
Het federaal sanitair beleid gaat over de garantie van de sanitaire veiligheid. Dit heeft betrekking op ziekteverschijnselen en quarantaine.
Het sanitair beleid wordt grotendeels op internationaal en op geharmoniseerd Europees niveau vastgelegd.  Deze richtlijnen en regelgeving worden
op nationaal niveau omgezet.
De federale overheid is bevoegd voor dieren in gevangenschap. Wilde dieren vallen onder de regionale bevoegdheid (b.v. varkenspest bij
everzwijnen). Coördinatie en samenwerking is dan ook belangrijk. Dit kan plaatsvinden in de ICLB Interministeriële Conferentie Landbouw117 waar de
vertegenwoordigers van de verschillende beleidsniveaus (federaal en regionaal plant, dier, voeding) aanwezig zijn.

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Introductie van nieuw teeltmethoden en - gewassen Regionale bevoegdheid

Plantenveredeling met oog op klimaatverandering Regionale bevoegdheid

117 Het samenwerkingsakkoord van 26 juni 2003 (Belgisch Staatsblad (BS) van 1 september 2003) regelt de relaties tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij. Voor de opvolging van dit
samenwerkingsakkoord is de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid (ICLB) opgericht.
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Federaal indien doel een verbeterde voedselveiligheid

Selectie van dierenrassen met oog op klimaatverandering Regionale bevoegdheid

Aanpassing van de omvang van noodvoorraden Regionale bevoegdheid

Verhoging van zelfvoorziening in ruwvoer Regionale bevoegdheid

Opzetten van verzekeringsinstrument voor landbouwers gericht op schade aan
landbouwgewassen

Regionale bevoegdheid

Risicoprofielen voor tropische dierenziekten worden opgemaakt Europees geregeld

Adaptatie aan klimaatverandering wordt gepromoot binnen het CAP Europese bevoegdheid

Inkomensdiversificatie van landbouwers Wordt economisch geregeld

Inkomensverzekering voor landbouwers Regionale bevoegdheid

Informeren van landbouwers over nood aan en mogelijkheid tot adaptatie Regionale bevoegdheid - Gelinkt met productie - wordt economisch gestuurd

Geharmoniseerde Europese aanpak bij bestrijding van dieren- en plantenziektes Europees

Ontwikkelen van risicomanagementmethodes aangepast aan de landbouw Regionale bevoegdheid

Het gebruik van pesticiden aanpassen om ziektes onder controle te houden
Toelatingsprocedure op de markt brengen is Europees geregeld
Voorschriften inzake dosissen in functie van effectiviteit

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt kunnen worden



 182

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie

Opnemen van klimaatverandering bij
monitoring voedselveiligheid/dier en
plantgezondheid

FAVV

FOD VVVL - DG4

Verderzetten huidig monitoring systeem
Meldingslimieten aanpassen op EU niveau (opvolging
discussies over wettelijke maximumgehaltes en
richtwaarden van mycotoxines in levensmiddelen en
dierenvoeders.)
Belangrijk: toezien op Europese harmonisatie (en ook
Codex Alimentarius –WHO/FAO- voor internationale
harmonisatie)
NRL’s (nationale referentielaboratoria) die een
voortrekkersrol spelen in het invoeren van analytische
detectiemethodes  voor nieuwe risico’s

Aandacht voor (nieuwe) invasieve soorten
vanuit sanitair oogpunt, bv vectoren,
waardplanten, verandering in fenologie (vb
meerdere generaties per jaar.

EU kader
plantengezondheidsregeling
Risico-analyse ingebouwd:
case by case approach
Lijst quarantaine  soorten

Actief meewerken aan herziening EU
plantengezondheidsregeling
Risico-analyse frequenter toepassen/evalueren (ipv om de
10 jaar)
Lijst  quarantaine soorten aanpassen op basis van
opgedane kennis inzake o.a. klimaatveranderingen

Opzetten van (verzekerings)instrument voor
landbouwers gericht op uitbreken van
dieren- en plantenziektes

Sanitaire fondsen (voor dieren
en planten)

Aanpassen lijst van dierenziektes die in aanmerking
komen voor ondersteuning (aanpassing in de zin dat ze
opgenomen worden op de lijst van hoofdstuk III van de
Dierengezondheidswet en ze dus wettelijk bestreden
kunnen worden en er dus tussenkomst mogelijk is van het
Fonds binnen de wettelijke beperkingen ervan (Wet op
het Begrotingsfonds van 23 maart 1998)
Evalueren met sector of instrument voor andere
gewassen of voor bosbouw opportuun is

Ontwikkelen van risicomanagementmethodes
aangepast aan de landbouw

Risico-analyse (EU(EFSA),
nationaal en internationaal

Frequenter toepassen risico-analyse (ipv 10 jaar – kortere
periode), case by case (pathway risk analyse ,pest
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(vb. IPPC/EPPO) kader) introductie potentieel)
Gedragssimulaties van pathogenen onder
verschillende klimaatscenario’s

EU kader (bijvoorbeeld
klimaat/impact modelling)

België/ Europese werkzaamheden/internationaal opvolgen

Opmaken van risicokaarten/status van
relevante quarantaine organismen

Statusbepaling voor
schadelijke organismen118

opvolgen pest status, echter geen prognoses

Onderzoek (dienst contractueel onderzoek) FOD VVVL
Vb. testen op resistentie tegen
schimmels die toxines
produceren die schadelijk zijn
voor de consument

Beleidsrelevante projecten die kaderen in kader
klimaatadaptatie en alle andere evoluties (alle evoluties
(ook evolutie van productiemethoden, evolutie van
consumptiegewoonten, evolutie in analytische
mogelijkheden, …).
Interactie met EU projecten (vb. EU veg-i-trade)

Rol  van  het  FAVV versterken in het kader
van klimaatadaptatie

FAVV Voedselveiligheid
Bestrijding ziekten (biologische bestrijding)
Crisiscentrum (draaiboek)

Aandacht eraan schenken binnen
risicobeoordeling voedselveiligheid

HGR en WetCom FAVV
EFSA (in Europa)
JEMRA en JECFA (Codex
Alimentarius, internationaal)

EFSA heeft o.a. een nieuwe eenheid opgericht om
“emerging risks” op te sporen, Emrisk,
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/emrisk.htm
(dit werd eigenlijk dus al wat verscherpt)

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie

Het gebruik van biociden aanpassen om ziektes onder controle FOD VVVL
Uit nota wg muggen

o Van tevoren de producten bepalen die in geval van crisis gebruikt

118 KB van 10/08/2005 (PDF) betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen [BS 31/08/2005] en ISPM 8/IPPC/ FAO standaard
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te houden mogen worden (indien mogelijk minder schadelijk voor het milieu)

Aanpassing aan wetgeving om plantenveredeling gericht op
adaptatie toe te laten. Vb GGO’s planten weerbestendiger
maken

FOD VVVL –
DG 5 Laurence
Doughan

Politiek zeer gevoelig
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Gezondheid

Algemene opmerkingen
Vectorgebonden ziektes zijn een bevoegdheid van het FAVV
De opvolging van Europese initiatieven gebeurt onder de interministeriële conferentie gezondheid (ICG)
De bevoegdheidsverdeling inzake gezondheid is niet altijd even duidelijk

o wat vaccinatie betreft, is de verplichte vaccinatie een federale bevoegdheid terwijl de preventieve vaccinatie onder gewestelijke bevoegdheid
valt. De informatiecampagnes gerelateerd aan vaccinaties zijn dan ofwel gewestelijk ofwel federaal.

o uit de werkgroep muggen is gebleken dat wat toezicht en controle (van exotische muggen) betreft, er zowel op federaal als regionaal niveau
bevoegdheden zijn

de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (en de code welzijn op het werk) kan een kader
vormen voor de bescherming van werknemers bij blootstelling aan hitte, pesticiden of andere effecten ten gevolge van klimaatveranderingen.
Het Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid (CCIM) controleert en bespreekt de Europese en internationale beslissingen met betrekking tot
leefmilieu en klimaat(adaptatie), voor zover deze nationale gevolgen zou kunnen hebben of verplichtingen met zich mee kunnen brengen. Echter
thema’s inzake gezondheid worden hier niet opgevolgd, noch bestaat er een gelijkaardig platform.
Verwijzing naar climate – TRAP119: training, assessment, and preparedness studie die adaptatiemaatregelen op vlak van gezondheid opsomt per effect
zoals hitte, luchtkwaliteit, overstromingen. Maatregelen die hierbij naar voren komen zijn:

o Surveillance of indicators
o Surveillance of health effects
o Calculating effects estimates
o Awareness raising campaigns
o Information and education of health professionals
o Warning systems
o Preparedness plans

119 Climate –TRAP: Deliverable D4: Compilation of existing guidelines, surveillance, early warning & adaptation plans, project no:2008 11 08, 14 april 2009
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MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Aanwenden van nematoden om teken te bestrijden Regionale bevoegdheid

Opzetten van pan-Europese monitoringcentra voor teken Europees

Harmonisatie tussen internationale initiatieven (uit nota Martine)

- CEHAPIS climate environment and health action plan and information system

- EURO-MOMO: european monitoring of excess mortality for public health action

- HIALINE: health impacts of airborne allergen information network

- PHEWE: prevention of acute health effects of weather conditions in europe

Europees

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Huidig kader Evaluatie

Onderzoek naar veranderingen in
voedselgerelateerde infecties

FOD VVVL DG 4
WIV
FAVV

Binnen VTI-platform

https://www.wiv-isp.be/Programs/communicable-infectious-
diseases/Pages/NL-DienstVoedselpathogenen.aspx
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Versterken van voedselveiligheid (bv controle
op integriteit koude keten).

FAVV Controleplannen

Onderzoek naar infectieziektes

Internationaal onderzoek voor de
identificatie van klimaatgevoelige
infectieziektes

European centre of disease control
(ECDC)
Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid

Aandacht voor de impact van
klimaatverandering op beroepsrisico’s

FOD VVVL – DG2 Hitteplan

Onderzoek naar tropische en endemische
pathogenen

Tropisch instituut voor geneeskunde moderisk

Opvolging Europese en internationale
initiatieven rond de integratie van
klimaatadaptatie in gezondheidsbeleid

WHO
Europa
Daniel Reynders

Uitbouw van een detectiesysteem voor
nieuwe infectieziektes

Meldingsplicht voor geneesheren (niet real-time)
Epidemiologische diensten WIV
Hitteplan niet langer federale bevoegdheid
Plan influenza

Uitbouw van een monitoring- en
FOD VVVL
WIV

Pollennetwerk (binnen WIV)
Groene ambulances
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detectiesysteem van klimaatgerelateerde
gezondheidsrisico’s

Opvolging van milieuparameters aan
de basis ervan (fijn stof, ozon, ...) is
regionale bevoegdheid.

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving Huidig kader Evaluatie

Plan voor  het  toezicht  en de controle  op de
aanwezigheid van exotische soorten
(muggen) op het Belgisch grondgebied

Uit nota wg muggen – Federale overheid

- bij invoer en doorvoer van goederen

KB 22 feb 2001 (art2.4)
Internationaal gezondheidsreglement
(IGR 2005 – WGO)
FOD  Economie  –  FOD  Financiën
(douane en accijnzen) , FAVV,
Saniport,

Huidige actie
o controle op toepassing van douanerechten
o Controles van de cargozones
o Vernietiging van bagage

Mogelijke actie : versterking van controle

- gezondheidspolitie van het internationale
verkeer

Internationaal gezondheidsreglement
(IGR 2005 – WGO)
FOD Volksgezondheid DG 2

Huidige actie
o Gezondheidsinspectie van boten en vliegtuigen

afkomstig van risicogebieden
o Vernietiging van bagage

Mogelijke acties
o Versterking van controles
o Mededeling aan het publiek door saniport
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- crisisbeheer : nood en interventieplan (NIP)
FOD Volksgezondheid DG 2
KB van 16.02.2006 NIP
EU wetgeving EWRS

Huidige actie
o Medische bewaking (7d/24u)
o Fed gezondheidsinspecteurs (9)
o Evaluatie van het risico op nationaal niveau (RAG)
o Evaluatie van het risico op EU niveau (ECDC)

Mogelijke acties
o Communicatiecampagne (gezondheidsactoren en

bevolking)

Ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en
vaccinatieprocedure

federaal
regionaal
sector
Muriel QUINET

wordt door de sector (farma) bepaald
vgl met griepvaccinatie: federale bevoegdheid inzake

o doelgroep bepalen (welke groepen verplicht
vaccin)

o bepalen aantal aan te kopen vaccins
o rol op niveau van crisiscel

Samenwerking tussen klimaatonderzoek en
gezondheidszorg

Rol voor WIV en Tropisch Instituut Niet alleen samenwerking en betere afstemming mbt
onderzoek, ook mbt beleid

Voorzien van airconditioning en voldoende
ventilatie in rusthuizen en ziekenhuizen

FOD VVVL – DG1 –
productnormen

binnenhuisluchtkwaliteit: opstellen van productnorm die
handleiding mbt onderhoud van filters verplicht

Opnemen van klimaatverandering in
nationale preventie- en gezondheidsplannen

hitteplan
nationaal kankerplan

maatregelen inzake UV problemen als gevolg van
klimaatveranderingen ontbreken

Basisonderzoek naar infectieziektes en
veranderingen in pathogenen

WIV Studie inzake de relatie tussen luchtvervuilingspieken en
ademhalingsstoornissen adhv medicamentengebruik
(WIV, Ircel)
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Systematische monitoring, studie en
modellering van infectie-gerelateerde
populaties

Advies FRDO : evaluatie bestaande bewakingssystemen

NEHAP ( financiering projectstudies)
heroriënteren in het kader van
klimaatadaptatie

WHO  (engagement  om  plan  aan  te
passen aan klimaatscenario’s)
Nieuw plan

Financiering van projectstudies heroriënteren in het kader
van klimaatadaptatie
Nog niet zeker dat volgend plan (2014) er komt

o Ligt politiek moeilijk

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Beschrijving Bevoegdheid Evaluatie

Verduidelijking competenties inzake gezondheid (specifiek
voor gezondheidsaspecten in relatie met
klimaatveranderingen)

ICG
Belangrijk voor werkzaamheden zoals wg muggen / teken etc
Belangrijk voor informatiecampagnes

Bewustwording van consumenten van de impact van
klimaatverandering op voedselveiligheid

Zowel
regionaal als
federaal

Besmetting gebeurt voornamelijk thuis
Via scholen?
Bevoegdheidsverdeling niet duidelijk (zie vorige maatregel)

Communicatie over infectieziektes Zowel
regionaal als
federaal

Wettelijk infectieziektes zijn federaal – niet wettelijk bestreden ziektes zijn
regionaal
Overzicht van te melden infectieziekten aanpassen in ICG
Rol voor Tropisch Instituut (meer middelen noodzakelijk)
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Vaccinatie

Vb. tegen ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet

Regionale +
federale

verplichte vaccinatie een federale bevoegdheid terwijl de preventieve
vaccinatie onder gewestelijke bevoegdheid valt

Communicatie van gezondheidsgevaren van
klimaatverandering

Zowel
regionaal als
federaal

Flexibele plannen voor crisissituatie DG2
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Visserij

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Monitoring van visbestanden Vlaamse bevoegdheid (ILVO)

Overleg tussen visserij en beleid Vlaamse bevoegdheid

Vermijden van additionele druk op visbestanden Vlaamse bevoegdheid

Federale overheid kan enkel visserijmaatregelen instellen indien goedkeuring
van sector en regionale overheid – marien ruimtelijk plan in opmaak

Onderzoek

Naar onderlinge afhankelijkheden bij soorten en ecosystemen

Naar ex-situ bescherming van bedreigde soorten

Naar natuurlijke adaptatiemogelijkheden van mosselen en schaaldieren

Vlaamse bevoegdheid

Introduceren van ecosysteemmanagement Vlaamse bevoegdheid

Ecolabelling en certificatie van vis Europese en Vlaamse bevoegdheid

Internationale samenwerking en overleg over visbestanden Vlaamse bevoegdheid
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Veiligheid van de visserijvloot Vlaamse bevoegdheid

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Onderzoek naar effecten van invasieve soorten
In KB soortenbescherming 21 december 2001 wordt gesteld dat voor
mariene cultuuractiviteiten eerst een vergunningsprocedure nodig is om
de impact op invasieve soorten te analyseren

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Overleg tussen bevoegde overheden Multidisciplinaire geïntegreerd maritiem
beleid

Overleg kan optimaler

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen
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Marien Milieu

Algemene opmerkingen
De klimaatveranderingen zorgen voor fysische en bio-geo-chemische verstoringen die het ecosysteem van de zuidelijke Noordzee kunnen
beïnvloeden. De gevolgen van de klimaatverandering op het BCP zijn (Bron: nationaal rapport met de Initiële Beoordeling voor de Kaderrichtlijn
Mariene Strategie)

1. Het zeeniveau in Oostende is gemiddeld met 1,69 mm per jaar gestegen in de periode 1927–2006. Sinds 1992 is de verhoging zelfs versneld en bereikt nu
4,41 mm per jaar.

2. De watertemperatuur van de Noordzee verhoogt met 0,023 °C tot 0,053 °C per jaar.

3. De tijdsreeksen van de windsnelheid, de significante golfhoogte en de frequentie van het voorkomen van stormen voor de kust van België lijkt geen echte
tendens te vertonen. Maar, omdat deze pas beginnen op het einde van de jaren 70, zijn de reeksen nog te kort om al definitieve conclusies te trekken.

4. Sommige simulaties geven aan dat de stijging van het zeeniveau een duidelijke verhoging van de stromingen en van de significante golfhoogte zal teweeg
brengen aan de Belgische kust.

5. De verzuring van het zeewater op het BCP is het gevolg van een toename van de atmosferische CO2 en van veranderingen in nutriëntenaanvoer door
rivieren. Veranderingen in nutriëntenvrachten door beheersmaatregelen hebben de koolstofcycluus zodanig sterk beïnvloed dat er tijdelijk grotere
veranderingen in de koolstofchemie waargenomen worden dan deze veroorzaakt door verzuring van de oceaan.

Het verspreidingsgebied van bepaalde mariene soort is reeds verschoven omwille van de klimaatverandering

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument
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Beperken van nucleaire krachtcentrales in Marien milieugebied Niet van toepassing in België

Mariene beschermingsovereenkomsten Op EU niveau – in het kader van OSPAR conventie

Recent werd document gepubliceerd hoe rekening gehouden kan worden met
klimaatveranderingen

Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument

Oprichting van mariene beschermingszones
2 jaar geleden werd een bijkomend habitatrichtlijngebied in het
Belgische deel van de Noordzee aangemeld m.n. Vlaamse banken
Dit gebeurde op basis van wetenschappelijk studie120

De volgende stap zijn het formuleren van beleidsmaatregelen
Behalve de Vlaamse Banken, werden eerder al drie
vogelrichtlijngebieden afgebakend voor de kust, was er een
habitatrichtlijngebied Trapegeer-Stroombank en was er ook al het klein
integraal reservaat dat aansluit bij het strandreservaat ‘de Baai van
Heist’.

Kunstmatig Rif langs de Kust
In het kader van het Actieplan Zeehond (2012) zullen artificiële
structuren aangelegd worden in de windmolenzone
Deze structuren worden specifiek geplaatst voor de bescherming en

120 Degraer, S., Braeckman, U., Haelters, J., Hostens, K., Jacques, T., Kerckhof, F., Merckx, B., Rabaut, M., Stienen, E., Van Hoey, G., Van Lancker, V. & Vincx M., 2009. Studie betreffende het
opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, DG Leefmilieu, Brussel, 93 pp.
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vergroten van biodiversiteit.
Deze testfase afwachten en evalueren om nadien conclusies te trekken
om dit eventueel op grotere schaal verder uit te voeren

Onderzoek naar koolstofbalans en zuurtegraad van de mariene wateren BMM verzamelt de gegevens in het teken van andere onderzoeken

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
B. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Vermindering van druk op marien milieu Kaderrichtlijn Mariene strategie

2012:
Definitie goede milieutoestand
van de Noordzee adhv 11
descriptoren
Bepaling doelstellingen om
goede milieutoestand te
bereiken
Initiële beoordeling: beschrijving
van de huidige toestand van het
marien milieu

2014
Opstellen van een geïntegreerd
monitoringsprogramma

Klimaatveranderingen worden niet expliciet vermeld
Monitoringsprogramma houdt o.a. rekening met

- Kaderrichtlijn Marine strategie
- Kaderrichtlijn Water
- Habitat- en Vogelrichtlijn

Tegen 2015: verplicht maatregelenprogramma opmaken
- Voor elke descriptor nagaan of bijkomende

maatregelen noodzakelijk zijn om doel te
bereiken

- 2013 Lopende studie – opsomming bestaande
maatregelen / bijkomend maatregelen
noodzakelijk

- 2014: publieke raadpleging / stakeholderoverleg

Vermindering van milieudruk via Vergunningenbeleid op zee
De indicatoren van goede milieutoestand zullen
geïntegreerd worden in de regelgeving inzake
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vergunningenbeleid
MER

(milieu)vergunningen en machtiging op zee
 Toekomstige activiteiten zullen afgetoetst worden aan

deze indicatoren
 Klimaatadaptatie zou nog explicieter kunnen opgenomen

worden in milieu effect rapportering

Verzamelen en beheer van mariene
klimaatgegevens

BMM – Beheerseenheid van het
Mathematisch Model van de Noordzee en
het Schelde estuarium

 BMM verzamelt reeds relevante gegevens maar geen
specifieke verwerking naar klimaatadaptatie toe

In rekening brengen van
klimaatveranderingen als bijkomende
uitdagingen in de beleidsplannen mbt de
bescherme mariene gebieden in het
Belgische deel van de Noordzee

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
C. Nieuwe mogelijke maatregelen
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Water

Algemene opmerkingen
Zeer regionale materie

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Beschrijving Argument

Maatregelen inzake overstromingen Regionale bevoegdheid

Maatregelen inzake landbouw Regionale bevoegdheid

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen
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Internationaal

Algemene opmerkingen
In 2008 liet DGD een studie uitvoeren inzake de uitdagingen van klimaatveranderingen voor ontwikkelingssamenwerking. Hieruit volgde een actieplan
met zowel acties om interne capaciteit als externe samenwerking bij te stellen om rekening te houden met de klimaatverandering
Inzake de in 2010 in Cancun gesloten akkoorden ivm klimaatfinanciering heeft de DGD het grootste aandeel in het budget, naast de beperkte
bijdragen van de gewesten
Klimaatverandering is een prioriteit voor internationale - / ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ligt het accent op klimaataanpassing van de
doelgroeplanden
Klimaatadaptatie wordt opgenomen in beleidsteksten, de uitvoering kan echter nog versterkt worden (bv. op voorrand in budgetten opnemen)

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Beschrijving Argument
Aandacht voor klimaatadaptatie bij internationale samenwerking

Bij het vastleggen van samenwerkingsprogramma’s / verbanden met andere
landen wordt klimaatverandering steeds in rekening gebracht

Uitvoering door Belgische Technische Coöperatie (BTC) (verwijzing naar het
Vietnamese adaptatieprogramma rond waterbeheer en urbanisatie)

Integratie van klimaatadaptatie bij ontwikkelingssamenwerking
In de herziene wet betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking (maart
2013 gepubliceerd) gaat prioritaire aandacht naar leefmilieu en
klimaat(adaptatie). In minst ontwikkelde landen (voornaamste doelgroep)
worden immers de grootste problemen verwacht.
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Bijdrage aan het internationale en Europese beleidsvorming rond
klimaatadaptatie Coördinatie tussen overheden (deelname, standpuntbepaling enz.) gebeurt in

COORMULTI dat voor internationale zaken gecoördineerd wordt door DGM en
voor Europese zaken door DGE

Bijdragen aan klimaatadaptatiecapaciteit van ontwikkelingslanden
Zowel in Oost Afrika als West Afrika organiseerde de Belgische overheid reeds
workshops rond klimaatadaptatie en ontwikkelingssamenwerking voor eigen
personeel ter plaatse, lokale overheden en civiele maatschappij

Door ondersteuning van plaatselijke NGO’s die capaciteit kunnen opbouwen

Onderzoek inzake klimaatveranderingen en ontwikkelingssamenwerking
bevorderen

Oprichting van KLIMOS (Onderzoeksplatform  rond klimaatadaptatie en -
mitigatie in Ontwikkelings- samenwerking)

o Ontwikkelen van een Environmental integration toolkit voor de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

o het opbouwen van wetenschappelijke kennis rond thema's van
ontwikkelingssamenwerking

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Beschrijving
Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Wetenschappelijke ondersteuning van het
beleid inzake OS

Toolkit uitgewerkt door KLIMOS

Om ter voorbereiding van een
programma/strategie: de
efficiëntie/effectiviteit op vlak van
milieu (klimaatadaptatie) te evalueren

Het gebruik van deze toolkit kan aangemoedigd worden
Verschillende toolkits werden reeds opgemaakt,
afstemming/integratie kan een intenser gebruik ervan
faciliteren
Opvolging onderzoeksplatform na 2014
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Overleg tussen gewesten en federale
overheid

o.m. rond nieuwe financieringsbronnen van
de OS

Uitwerken van strategische visie

Op niveau van IKW

 Uitvoering versterken – budgetten voorzien

Aandacht voor klimaatadaptatie in
programma’s.

Dikwijls wel aandacht voor in
(visie)teksten

 Weinig tot geen doorwerking in de budgetten, deelfacet
dient meer aandacht te krijgen.

Humanitaire hulp

 Extra aandacht voor klimaatadaptatie

- intentie is er om specifiek luik
“rampenpreventie” en
“rampenvoorbereiding” uit te werken

- wettelijk kader dient aangepast te
worden

 Echter nog niet gelukt wegens besparingen
 Duur van humanitaire hulp “rampenpreventie” dient langer

te zijn
 Overgang van humanitaire hulp naar

ontwikkelingssamenwerking dient verduidelijkt te worden

Humanitaire programma’s in relatie met
klimaatadaptatie

Belgisch fonds voor voedselzekerheid

Belgisch Platform Landbouw en
voedselzekerheid

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen
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Transport

Algemene opmerkingen
Klimaatadaptatie nog relatief abstract, nood aan scenario’s om medewerkers binnen de verschillende sectoren te sensibiliseren
Transport is een gedeelde bevoegdheid
De NMBS-Groep bestaat uit drie bedrijven: NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding121. Een beheerscontract wordt getekend tussen elk van deze bedrijven
en de Belgische Staat. Dit contract bepaalt de voorwaarden waaronder de onderneming haar openbare dienst moet voldoen en bepaalt de financiële
compensatie die de federale staat moet bepalen voor de uitvoering van deze taken.
Het beheer van de Belgische spoorwegen gebeurt door Infrabel
Veiligheid en stiptheid zijn de voornaamste prioriteiten voor Infrabel. De continuïteit van de elektriciteitsvoorziening is de belangrijkste zorgfactor voor
Infrabel in het kader van het klimaatadaptatiebeleid (m.n. bij extreme weersomstandigheden of bij een hittegolf met elektriciteitspieken te wijten aan
de koeling van gebouwen. Er dienen maatregelen genomen te worden die de dit risico op de elektriciteitsbevoorrading beperkt voor de spoorwegen
Binnen de luchtvaartsector gaat heel wat aandacht naar klimaatmitigatie (vervuiling door brandstoffen, vermindering broeikasgassen, ETS)
Nood aan bewustmaking ook in andere domeinen gelinkt aan het transport (vergunningen / vegetatie / bermbeheer)
Bijkomend bedenking TECHNUM: CCRM stuurt prognoses en weergegevens door van Belgocontrol naar vliegtuigen/schepen en trackt deze laatste
ook. Hoe zijn zij voorbereid op KV? Kwaliteit verbindingen bij storm? Voorzien op black-outs?

MAATREGELEN DIE VERDER NIET MEER BESCHOUWD WORDEN
A. Geen federale maatregelen

Sector Beschrijving Argument

wegvervoer Aangepast onderhoud/heraanleg van transportinfrastructuur Regionale bevoegdheid

Luchtvaart Minimum  gebruik  van  brandstoffen  -  doordat  het  risico  op
extreme weersomstandigheden zal toenemen en de

Wordt internationaal niveau bepaald, België enkel bevoegd voor Belgische
maatschappijen, niet voor al wie in het land wil landen/opstijgen. (bovendien

121 Een herstructurering van de NMBS-Groep is momenteel aan de gang. De herstructurering zou moeten toelaten om van een model met 3 ondernemingen te gaan naar een model met 2.
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verbranding minder efficiënt verloopt in warmere luchtlagen,
dient er mogelijk een ruimere marge in rekening gebracht te
worden

conflict met mitigatie)

Luchtvaart Normen mbt vliegtuigen – aanpassingen om ongemak/risico’s
voor passagiers te verminderen (vb. ventilatie, temperatuur,
vochtigheid)

ACI – Airport Council International

Spoorwegen Bundeling van impact- en rampenkennis

Overleg met beheerders van transportinfrastructuren

EIM (European Railway Infrastructure Managers) -UIC (international union of
railways) -  CER – UNIFE - klimaatadaptatie wordt reeds sterk in rekening
gebracht

Spoorwegen Nieuwe normen Europees geregeld (Agence Ferroviaire Européen)

B. Bestaande maatregelen die niet verscherpt dienen te worden

Sector Beschrijving Argument

Spoorwegen Aangepast onderhoud/heraanleg van transportinfrastructuur Voor de aanleg van nieuwe lijnen voert Infrabel een studie uit die rekening
houdt met de meest actuele gegevens

Maritiem Project ‘Vlaamse Baaien’ Ism Vlaanderen: kustwerken (o.a. kunstmatige eilanden) om zeespiegelstijging
op te vangen
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MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (zonder fiche)
C. Bestaande maatregelen die verscherpt kunnen worden

Sector
Beschrijving Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

luchtvaart Nieuwe normen voor aanleg van
luchthavens

Normen aanpassen aan de toekomstige
klimaatomstandigheden rekening houdend met de
lange levensduur van de infrastructuur

luchtvaart Noodplanning voor luchthavens Nationaal veiligheidsplan voor
Belgische luchthavens

 Meer aandacht schenken aan extreme
weersomstandigheden

 Noodplanning voor sluiten van luchthavens door
extreme weersomstandigheden

Spoorwegen Rekening houden met KV bij
langetermijnplanning

Beheerscontracten tussen
federale staat en NMBS groep
(met meerjaren
investeringsplan)

 Huidige beheerscontracten bevatten een hoofdstuk
milieu maar maken geen referentie naar
klimaatadaptatie
Een dergelijke verwijzing zou in toekomstige
beheerscontracten opgenomen kunnen worden. Echter
dient in gedachte gehouden te worden dat de
afwegingen moeten worden gemaakt en  prioriteiten
gesteld moeten worden. Verder moeten de
budgettaire beperkingen ook in acht worden
genomen.

Spoorwegen Aangepast onderhoud/heraanleg
van transportinfrastructuur

Infrabel

Studie
assetmanagement

Voor de aanleg van nieuwe lijnen voert Infrabel een
studie uit die rekening houdt met de meest actuele
(LT-prognose)gegevens - Klimaatadaptatiegegevens
(scenario’s) integreren in studie

Spoorwegen Opvolging internationale
activiteiten en aanbevelingen
rond klimaatadaptatie in de

ARISCC Adaptation of Railway
to Climate Change

Infrabel volgt de activiteiten van ARISCC actief op
ARISCC stelt aanbevelingen op voor
spoorwegbeheerders
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sector

Spoorwegen Organisatie van “early warning”
systemen in geval van extreme
weersomstandigheden

Infrabel en NMBS
Dagelijks waarschuwingssysteem houdt reeds rekening
met extreme weersomstandigheden (hitte, regen,
wind), zal wellicht enkel frequenter in actie treden

Spoorwegen Aanpassingen om ongemak
reizigers te verminderen

Infrabel en NMBS
Zomerplan en winterplan (door KV zullen beschreven
maatregelen misschien meer toegepast moeten
worden)

MAATREGELEN DIE VERDER BESCHOUWD WORDEN (maatregelenfiche)
D. Nieuwe mogelijke maatregelen

Sector
Beschrijving Huidig kader Evaluatie / Bijkomende informatie

Luchtvaart Aangepaste stormvoorspelling
voor luchthavens

Dienst meteo binnen
Belgocontrol

Ter voorbereiding van elke vlucht worden
weersvoorspellingen (korte termijn) uitgevoerd om
desgevallend de routes aan te passen. Basisroutes
liggen vast, afhankelijk van vele factoren.

Uitbreiden tot weersvoorspellingen op lange termijn om
een goede inschatting te kunnen maken en tijdig de
nodige maatregelen te nemen (vb storm)
Bestaand gebruikt model uitbreiden met parameters
inzake klimaatadaptatie

Spoorwegen In kaart brengen van kwetsbare
transportsystemen (ook
geografisch)

ARISCC aanbeveling
“vulnerability Mapping”

 Meteogegevens uit het verleden worden in rekening
gebracht

 Budget niet gekend



 206

Spoorwegen Verzekeren van sector
(spoorwegennetwerk)

Geen
 Op dit ogenblik niet het geval
 Te bekijken samen met de verzekering van andere

sectoren
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BIJLAGE 2: LONGLIST MOGELIJKE MAATREGELEN
Biodiversiteit

Groene maatregelen

1. Vermijden van verspreiding invasieve soorten door ontwerp van biotopen
Biotopen en netwerken van biotopen moeten zodanig ontworpen worden dat de verspreiding
van invasieve soorten niet wordt aangemoedigd.
Landen: Finland (23), Duitsland(24)
Link met: Biodiversiteit – zachte maatregelen

2. Kunstmatige translocatie van planten en dieren
Onderzoek geeft aan dat ecologische netwerken niet voor alle soorten toereikend zijn om
over lange afstand te migreren. In het licht van klimaatverandering en verschuivende
klimatologische zones kan migratie noodzakelijk zijn voor bepaalde soorten. Kunstmatige
translocatie van soorten kan hier een antwoord op bieden.
Landen: Nederland (25)
Link met: Biodiversiteit – zachte maatregelen, Internationaal

3. Gebruik van geïmporteerd materiaal voor teelt (‘breeding’)
Soorten die nu voorkomen in gebieden met klimatologische omstandigheden die
overeenkomen met het toekomstige klimaat in België kunnen aangewend worden in teelt
(‘breeding’).
Landen: Finland (26)
Link met: Biodiversiteit – zachte maatregelen

Grijze maatregelen

4. Bestrijding van invasieve soorten door intensief beheer
Warmer weer kan de problematiek van invasieve soorten versterken door een versnelde
groei. Meer intensief beheer kan nodig zijn.
Landen: Nederland (27)
Link met: /

5. Vermijden van uitsterven van soorten door middel van dieren- en plantentuinen
Kweekprogramma’s in dieren- en plantentuinen kunnen helpen om soorten in stand te
houden die onder druk komen door klimaatverandering
Landen: Finland (23)
Link met: Biodiversiteit – zachte maatregelen, Internationaal

Zachte maatregelen

6. Studiewerk over link tussen ecosystemen/soorten en klimaatverandering
Het kan hierbij gaan om:
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- Onderzoek naar belangrijkste klimaatvariabelen op de locatie van soorten en
ecosystemen;

- Onderzoek naar modellering en scenario-ontwikkeling van biodiversiteit;
- Identificeren van belangrijkste onzekerheden over de respons van

ecosystemen/soorten op klimaatverandering;
- Effect van klimaatverandering op het milieu;
- Respons van soorten op klimaatverandering en hun potentieel om te adapteren;
- Bedreigende factoren van klimaatverandering voor soorten;
- Prioritering van soorten die een negatieve impact ondervinden van

klimaatverandering;
- Mogelijk ontstaan van nieuwe ecosystemen onder nieuwe klimaatomstandigheden.

Landen: Finland (28)(23)(29), Frankrijk (30)
Link met: Biodiversiteit – groene maatregelen, Biodiversiteit – grijze maatregelen,
Onderzoek

7. Opnemen van klimaatverandering in bestaande onderzoeksopdrachten
Klimaatverandering en klimaatadaptatie, en de link met biodiversiteit, worden opgenomen in
het kader van bestaande onderzoeksopdrachten of in de doelstellingen van
onderzoeksinstanties.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

8. Onderzoek naar ‘ex-situ’ bescherming van soorten
Voor sommige planten- of dierensoorten die zich moeilijk/niet op de huidige locatie kunnen
aanpassen aan klimaatverandering, kan ex-situ bescherming overwogen worden. Dit houdt in
dat de soort naar een andere locatie wordt getransporteerd om zich daar (beschermd) te
vestigen.
Landen: Finland (23), Spanje(31)
Link met: Biodiversiteit – groene maatregelen, Biodiversiteit – grijze maatregelen,
Internationaal – zachte maatregelen, Onderzoek

9. Onderzoek naar de relatie tussen invasieve soorten en klimaatverandering
Er is nood aan een betere kennis over de relatie tussen invasieve soorten – kans op
voorkomen en snelheid van verspreiding – en klimaatverandering
Landen: Spanje (31)
Link met: Biodiversiteit – groene maatregelen, Biodiversiteit – grijze maatregelen, Onderzoek

10. Opstellen van een nationale strategie en actieplan voor de bestrijding van invasieve soorten
Een overkoepelende strategie wordt opgesteld hoe invasieve soorten kunnen gedetecteerd
en bestreden worden, waardoor voldoende aandacht wordt besteed aan de rol van
klimaatverandering.
Landen: Spanje (31)
Link met: Biodiversiteit – grijze maatregelen, Beleid

11. Bevorderen van bewustwording over effect van klimaatverandering op biodiversiteit
Door het uitvoeren van bijvoorbeeld gezamenlijke studies kan de kennis over de link tussen
klimaatverandering en biodiversiteit verder ontwikkeld en verspreid worden. Hierbij wordt
voldoende aandacht besteed aan verdere communicatie naar sleutelspelers.
Landen: Spanje (32), Frankrijk (30)
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Link met: Informatie

12. Bevorderen van internationale samenwerking
Er kan gestreefd worden naar meer onderlinge samenwerking tussen bijvoorbeeld het
Convention on Biological Diversity (CBD) en het United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), of naar meer regionale samenwerking om adaptatie van
soorten/ecosystemen te bevorderen. Ook kunnen internationale onderzoeksprogramma’s
zoals ERA-Net versterkt worden.
Landen: Finland (29) , Frankrijk(30) , Verenigd Koninkrijk(33)
Link met: Internationaal

13. Opnemen van klimaatverandering in regelgeving, strategieën, actie- en communicatieplannen
over biodiversiteit, bescherming van soorten en invasieve soorten

De impact van klimaatverandering moet bredere ingang vinden in het algemene beleid rond
biodiversiteit.
Landen: Finland (23), Frankrijk (30)
Link met: Biodiversiteit – groene maatregelen, Biodiversiteit – grijze maatregelen, Beleid

14. Monitoring van habitat en ecosystemen, alsook individuele soorten om de (verwachte) impact
van klimaatverandering op te volgen.

Dit kan gedaan worden door een specifieke projectgroep of door bestaande
monitoringsactiviteiten of –instrumenten te versterken.
Landen: Finland (23)(28), Frankrijk (30)
Link met: /

15. Communiceren van veranderingen in biodiversiteit ten gevolge van klimaatverandering
Natuurbeleid gaat sterk over het beschermen van de bestaande toestand. Veranderingen in
ecosystemen en soorten(samenstelling) zullen een ander type natuurbeleid vergen, zoals
dynamische vormen van beheer. Traditionele strategieën zoals het hanteren van doelsoorten
en natuurdoeltypen kunnen onhaalbaar worden.
Landen: Nederland (27)
Link met: Biodiversiteit – groene maatregelen, Informatie

Gezondheid

Groene maatregelen

16. Aanwenden van nematoden om teken te bestrijden
Om de tekenpopulatie onder controle te houden, kunnen nematoden (rondwormen) worden
geïntroduceerd die (vrouwelijke) teken als prooi hebben. Dit moet gepaard gaan met de
inschatting van eventuele negatieve, ecologische effecten die verbonden zijn aan een
dergelijke introductie.
Landen: Internationaal/Europa (34)
Link met: Onderzoek
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Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

17. Onderzoek naar veranderingen in voedselgerelateerde infecties
Er wordt onderzocht of het voorkomen van voedselgerelateerde infecties toeneemt, en wat
de rol van klimaatverandering hierbij is.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

18. Versterken van voedselveiligheid
Versterken van (controle op) de integriteit van de koude keten.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: /

19. Bewustwording van consumenten van de impact van klimaatverandering op voedselveiligheid
Consumenten worden (nog meer) bewust gemaakt van de impact van temperatuur op hun
voedselkwaliteit en –veiligheid, en de rol van klimaatverandering hierbij.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Informatie

20. Onderzoek naar infectieziektes
Opzetten van onderzoeks- en monitoringsprogramma’s rond infectieziektes en het aftoetsen
van de bestaande monitoringsystemen om klimaatgevoelige infectieziektes te detecteren.
Ook veranderingen van infectieziektes of pathogenen (door bv. natuurlijke straling) moeten
onderzocht worden.
Landen: Finland (35), Spanje (31), Frankrijk (30) , Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

21. Internationaal onderzoek voor de identificatie van klimaatgevoelige infectieziektes
Er wordt internationaal samengewerkt om klimaatgevoelige en risicovolle infectieziektes te
identificeren en detecteren.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Internationaal, Onderzoek

22. Uitbouw van een detectiesysteem voor nieuwe infectieziektes
Er wordt een strategie uitgewerkt voor de snelle detectie van ziektes die voor de eerste maal
opduiken in België. Hierbij worden ook laboratoriaprocedures aangepast om snelle detectie
van klimaatgevoelige pathogenen toe te laten.
Op Europees niveau is reeds een Hitteplan voorgesteld, waarin een aantal hittegevoelige
infectieziektes zijn opgenomen. Dit hitteplan is overgenomen op Vlaams niveau. Aan de hand
van een surveillancesysteem worden deze ziektes op Europees niveau opgevolgd en indien
nodig kan bij crisis lokaal alarm afgekondigd worden. Hierna zal Vlaanderen, in coördinatie
met het federale niveau, specifieke acties ondernemen. Hoewel de opvolging van de evolutie
op federaal niveau gebeurt, dienen de te ondernemen acties regiospecifiek te zijn.
Landen: Finland (36), Duitsland (24), Vlaanderen (37)
Link met: /
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23. Uitbouw van een monitoring- en/of detectiesysteem van klimaatgerelateerde
gezondheidsrisico’s

Drie types van gezondheidsrisico’s kunnen opgevolgd worden:
Pollen en schimmels;
Infectieziektes
Toxine-producerende organismen

Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Onderzoek

24. Communicatie over infectieziektes
Er wordt gecommuniceerd over het verhoogde risico van infectieziektes, en vooral in
(nood)situaties waarbij een aanzienlijke groep van personen risico op infectie lopen. Ook
preventiemaatregelen worden gecommuniceerd.
Landen: Finland (23)(35), Duitsland (24)
Link met: Informatie

25. Aandacht voor de impact van klimaatverandering op beroepsrisico’s
Een actief beheer van de impact van klimaatverandering op de aanwezigheid of verandering
van beroepsrisico’s (bv. hitte).
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid

26. Onderzoek naar tropische en endemische pathogenen
Onderzoek naar het risico op introductie en transmissie van tropische ziektes en de
aanwezigheid van endemische pathogenen
Landen: Duitsland (24)
Link met: onderzoek

27. Aanpassing/verbetering van de blootstellingindicatoren en definitie van blootgesteld gebied
bij natuurlijk rampen

Dit moet toelaten in te schatten in welke mate klimaatverandering de oorzaak is van
(bepaalde types) van rampen.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: Rampen, Beleid

28. Vaccinatie tegen ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet
Dergelijke vaccinatie is waarschijnlijk enkel kosteneffectief voor personen die leven of werken
in gebieden waar er een verhoogd risico is op een tekenbeet. Bovendien is er waarschijnlijk
een ‘cocktail’ aan vaccinaties nodig door een verscheidenheid aan voorkomende pathogenen
in Europa.
Landen: Internationaal/Europa (34)
Link met: /

29. Ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprocedures
Ontwikkeling van vaccinaties voor klimaatgevoelige (infectie)ziektes en het voorzien van de
juiste procedures hiervoor.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek, Beleid
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30. Samenwerking tussen klimaatonderzoek en gezondheidszorg
Voor een betere afstemming van de gezondheidszorg op klimaatverandering is samenwerking
tussen onderzoekers noodzakelijk.
Landen: Finland (23), Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

31. Communicatie van gezondheidsgevaren van klimaatverandering
Communicatie- en bewustwordingscampagnes over de gezondheidsgevaren van
klimaatverandering, bijvoorbeeld hittegolven, infectieziektes, voedselveiligheid, etc. Dit kan
gericht zijn op het bredere publiek, of gefocust zijn op bepaalde risicogroepen of ‘multiplier’-
groepen, zoals personeel in de gezondheidszorg of reddingswerkers.
Landen: Finland (23)(35), Duitsland (24)
Link met: Informatie

32. Voorzien van airconditioning en voldoende ventilatie in rusthuizen en ziekenhuizen
Dit kan voorzien worden door bijvoorbeeld kwaliteitsvoorschriften
Landen: Finland (23)
Link met: /

33. Opnemen van klimaatverandering in nationale preventie- en gezondheidsplannen
De impacten en gevolgen van klimaatverandering algemene ingang doen vinden in preventie-
en gezondheidsplannen.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid

34. Basisonderzoek naar infectieziektes en (veranderingen in) pathogenen
Met het oog op een bredere verspreiding van (nieuwe) infectieziektes en/of pathogenen, kan
meer basisonderzoek aangewezen zijn om te komen tot nieuwe of betere
bestrijdingsstrategieën of vaccins.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

35. Opzetten van pan-Europese monitoringcentra voor teken
Dit netwerk moet toelaten verandering te detecteren en op te volgen van tekenbeten en het
voorkomen van daaraan gerelateerde pathogenen (i.e. ziekte van Lyme). Standaardisatie van
tekenverzameling, detectie van andere pathogenen (bv. TBE virus) en de bewaring van
teken-stalen kan binnen dit kader gebeuren. Een aantal initiatieven in deze lijn zijn reeds
genomen, bv. EUCALB (EU-actie rond Lyme Borreliosis dat zich richt op een aantal
doelgroepen zoals onderzoekers en gezondheidszorgwerkers).
Landen: Internationaal/Europees (34)
Link met: Onderzoek, Internationaal

36. Flexibele plannen voor crisissituaties
Het grote probleem blijft steeds de onzekerheid van de simulaties, waardoor men steeds alert
moet blijven voor het uitbreken van ziektes of crisissituaties en men steeds voldoende
plannen voorhanden moet hebben.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Beleid
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37. Systematische monitoring, studie en modellering van infectiegerelateerde populaties
Infectiegerelateerde populaties omvatten zowel mensen, dieren en pathogenen.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

Energie

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

38. Versterken van de transformatie- en transmissiecapaciteit
Het (meer frequent) voorkomen van extreme omstandigheden (hitte, storm) kan de
transformatie en transmissie van elektriciteit in het gedrang brengen. Het netwerk moet
hierop voorzien worden.
Landen: Finland (39)
Link met: Bedrijven

39. Aanpassen aan veranderingen in de verdeling van de elektriciteitsvraag
Klimaatverandering kan gevolgen hebben voor de verdeling van de elektriciteitsvraag, zowel
naar dagelijkse fluctuaties (meer vraag overdag voor airconditioning) als naar jaarlijkse
fluctuaties. De nood aan reservecapaciteit moet hieraan aangepast worden.
Landen: Finland (39)
Link met: Energie – zachte maatregelen, Beleid, Bedrijven

40. Gebruik van ‘grijs’ water voor koeling
Door het aanwenden van ‘grijs’ (niet drinkbaar) water voor de koeling in
elektriciteitscentrales, treden deze minder in concurrentie met andere watergebruikers.
(Biologische) verwerking nadien vermijdt tevens dat er direct in waterlopen wordt geloosd
(thermische impact).
Landen: Internationaal/Europa (40)(41)
Link met: Energie – zachte maatregelen, Bedrijven

41. Gebruik van zeewater voor koeling
Aanwenden van zeewater voor koeling in elektriciteitscentrales, vermijdt concurrentie met
andere watergebruikers. Er moet echter worden gelet op het (verhoogd) risico op
overstromingen in het Marien milieugebied, vooral voor nucleaire centrales.
Landen: Internationaal/Europa (41)
Link met: Energie – zachte maatregelen, Bedrijven, Marien milieu

42. Verhoogde aandacht voor de koeling van elektriciteitscentrales
Er dient echter extra aandacht besteed te worden aan normering voor koeling, aangezien de
nood tot koeling in de toekomst waarschijnlijk zal toenemen.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Energie – zachte maatregelen, Bedrijven
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43. Installatie van additionele, alternatieve of verbeterde koelmechanismen of pompen
Om elektriciteitscentrales optimaal/efficiënt te laten werken, kan het nodig zijn om andere
koelmechanismen of additionele pompen te installeren. Ook extra koeltorens kunnen nodig
zijn om het verlies aan efficiëntie te compenseren.
Landen: Internationaal/Europa (42)(43), Frankrijk (30)
Link met: Energie – zachte maatregelen, Bedrijven

Zachte maatregelen

44. Opnemen van klimaatverandering in de langetermijnplanning en strategie van de
energiesector

Hierbij moet er een middenweg worden gevonden tussen voldoende vooruit plannen (lange
lead-times en levensduur van installaties) en flexibiliteit (aanpassing aan nieuwe
informatie/inzichten betreffende klimaatverandering en technologie).
Landen: Finland (23)
Link met: Bedrijven

45. Aanpassingen aan ontwerpvereisten, standaarden en sectorale richtlijnen
De ontwerpvereisten in de energiesector moeten bijgesteld worden voor optimale werking in
het toekomstig klimaat. Hierbij kan het ook gaan over (kennis over) drempelwaardes voor
bepaalde installaties of individuele onderdelen.
Landen: Finland (23), Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Energie – grijze maatregelen, Bedrijven, Beleid

46. Onderzoeken welke instrumenten/hefbomen kunnen aangewend worden om adaptatie aan
te moedigen

De overheid kan adaptatie in de energiesector aanmoedigen door aanpassingen aan de
regulering, standaarden, prijszetting (bv. transmissietarief), capaciteitsverplichtingen voor
(zomer)pieken, etc.
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)(45), Frankrijk (30)
Link met: Energie – grijze maatregelen, Bedrijven, Beleid

47. Adaptatieonderzoeken voor de verschillende energie-subsectoren
Er worden adaptatiedoorlichtingen uitgevoerd voor de verschillende subsectoren van de
energiesector (energieopwekking, transmissie, distributie)
Landen: Finland (23)
Link met: Bedrijven, Onderzoek

48. Gebruik van een consistente risico-modelleringmethodologie en klimatologische gegevens
Om binnen de energiesector de risico’s van klimaatverandering (en vervolgens adaptatie)
consistent in te schatten, is een uniforme modelleringmethodologie nodig, alsook het gebruik
van dezelfde/gelijkaardige gegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met de types van
installaties, de leeftijd van installaties, vereiste investeringen, geografische spreiding, etc. Dit
kan worden opgenomen in een allesomvattende studie van de gehele energiesector, waar de
impacts van en adaptatiemogelijkheden voor klimaatverandering worden opgenomen en
mogelijke zwakke schakels binnen de keten worden geïdentificeerd.
Landen: Finland (39), Verenigd Koninkrijk(45), Frankrijk (30)
Link met: Bedrijven, Onderzoek
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49. Versterkt overleg rond klimaatverandering en -adaptatie met energie-actoren
Gezien het strategisch belang van energie voor de economie, is een intensief overleg tussen
de energiesector en de (regulerende) overheid over de impacts en gevolgen van
klimaatverandering, alsook mogelijkheden tot adaptatie, aangewezen.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: Bedrijven, Informatie

50. Onderzoek en evaluatie van de effecten van klimaatverandering op energieproductie
Hierbij wordt er onder andere rekening gehouden met koelcapaciteit, droogte, etc.
Landen: Finland (39)
Link met: Onderzoek

51. Versoepelen van beperkingen op waterlozingen voor koeling
Door (tijdelijk) additionele lozingen toe te laten kunnen onderbreking van
elektriciteitsproductie tijdens hittegolven of droogte vermeden worden. Speciale plannen over
wanneer en hoeveel dit is toegestaan kunnen ex ante opgemaakt worden. Ook kunnen
beperkingen op maximaal geïnstalleerde pompcapaciteit worden herzien. Anderzijds kunnen
bedrijven ook worden aangemoedigd om op efficiëntere wijze te koelen waardoor dergelijke
versoepelingen niet/minder nodig zijn.
Landen: Nederland (25), Internationaal (42)(41)(43)
Link met: Beleid

52. Verminderen van druk op elektriciteitsproductie tijdens hitte of droogte
Dit kan gedaan worden door tijdelijke consumptieverminderingen (stilleggen van productie-
eenheden) of door meer permanente ingrepen (energie-efficiëntie).
Landen: Nederland (25)
Link met: Bedrijven, Beleid

53. Onderzoek naar geografische spreiding van risico’s
Er is nood aan meer kennis over de geografische spreiding van risico’s, zowel naar gebieden
met potentiële impact (bv. overstromingen) als gevoelige installaties (transformatoren,
elektriciteitscentrales, etc.).
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Bedrijven, Onderzoek

54. Sectorale noodplannen
Sectorale noodplannen kunnen de sector meer robuust maken tegen de impacts van
klimaatverandering, bijvoorbeeld door wederzijdse ondersteuning van bedrijven om uitvallen
op te vangen. In Engeland hebben de leden van de North East West South Area (NEWSAC)
wederzijdse hulp geboden tijdens de overstromingen van 2007.
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Informatie, Beleid, Bedrijven

55. Onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie
Adaptatiemaatregelen in de energiesector kunnen veel middelen vergen. Er moet bekeken
worden hoe deze op correcte wijze kunnen gefinancierd worden. Het kan ook nodig zijn de
consument voldoende bewust te maken van de kost van adaptatie.
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Bedrijven, Onderzoek, Beleid, Informatie
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56. Onderzoek naar continuïteit van elektriciteitsbevoorrading
Het elektriciteitsnet biedt steeds een bepaalde robuustheid tegen onvoorziene of extreme
omstandigheden. Gezien de omvang en impact van klimaatverandering, moet nagegaan
worden of de aannames (bv. kans op bepaalde omstandigheden) nog steeds geldig zijn.
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Bedrijven, Onderzoek, Beleid

57. Onderzoek naar impact van klimaatverandering op installaties / machines
Er is meer informatie nodig over hoe de elektriciteitsinfrastructuur zal reageren op de
gevolgen van klimaatverandering. Het gaat hierbij om elementen zoals efficiëntieverlies
(hoeveel?) bij overschrijding van bepaalde drempeltemperaturen (hoeveel?).
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)
Link met: Bedrijven, Onderzoek

58. Risico voor het transmissienetwerk
Extreme weersomstandigheden kunnen een impact hebben op het transmissienetwerk. Er is
nood aan inzicht hoe gevoelig het netwerk is aan mogelijke extreme weersomstandigheden
en welke (netwerk)effecten (onderlinge afhankelijkheden) dit kan hebben (bv. uitvallen van
interconnector met het buitenland). Bij nieuwe transmissiecapaciteit moet er rekening
gehouden worden met de gevolgen van klimaatverandering (extreme weersomstandigheden,
maar ook efficiëntieverlies door warmte).
Landen: Verenigd Koninkrijk (44)(45)(46)
Link met: Bedrijven, Onderzoek, Internationaal

59. Impact klimaatverandering als factor bij selectie site krachtcentrale
De inplanting van een krachtcentrale dient rekening te houden met de mogelijke impacts van
klimaatverandering, zeker gezien de lange levensduur van dergelijke installaties. Relevante
impacts zijn: risico’s zoals overstromingen, beschikbaarheid van (voldoende) koelwater, etc.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)
Link met: Bedrijven, Beleid

60. Communicatie / maatschappelijke dialoog over de impact van klimaatverandering op de
energievoorziening

Er moet duidelijke communicatie zijn naar de bevolking over de impact van
klimaatverandering, waarbij de kosten van adaptatie worden afgezet tegen de kosten van
niet-adaptatie zoals kans op brown- of black-outs.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)
Link met: Beleid, Informatie

Bedrijven, diensten en producten
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Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

61. Sectorspecifieke onderzoeken naar de impacts van klimaatverandering en de mogelijkheden
voor adaptatie

Onderzoek kan zich richten op de (onzekerheid rond) de gevolgen van klimaatverandering
voor de sector, mogelijkheden tot adaptatie en de economische impact ervan.
Landen: Finland (23)
Link met: Onderzoek

62. In rekening brengen van klimaatverandering bij opstellen/aanpassen normen
Bij het opstellen van nieuwe normen of het aanpassen van bestaande, worden de effecten
van klimaatverandering in rekening gebracht. Hiervoor wordt gekeken naar historische
klimaatgegevens, alsook projecties naar de toekomst toe. Ook de screening van bestaande
normen voor eventuele aanpassing aan veranderende klimaatomstandigheden kan nodig zijn.
Landen: Finland (23)
Link met: Onderzoek, Beleid

63. Aanbieden van maatwerk of standaardpakketten rond klimaatprojecties
Klimaatscenario’s of klimaatprojecties worden aangeboden aan bedrijven/sectoren
naargelang de nood (maatwerk, niet-technische samenvatting, etc.). Er worden ook ‘best
beschikbare voorspellingen’ aangeboden.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Informatie

64. Publieke beschikbare databank rond klimaatverandering
Er wordt een publiek beschikbare databank opgemaakt waarin de klimaatrisico’s worden
opgenomen, incl. het risico voor kritieke, publieke infrastructuur. Bedrijven kunnen hierop
beroep doen om hun eigen klimaatbeleid op te stellen.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Informatie

65. Opmaak van model om klimaatrisico’s in kaart te brengen
Er worden modellen opgemaakt waarmee bedrijven de klimaatrisico’s voor hun bedrijf/sector
kunnen inschatten. Hierbij kunnen een aantal kritieke elementen aan bod komen:

- Toeleveringsketen;
- Effect van incrementele klimaatverandering: waterschaarste, temperatuurtoename,

etc.
- Impact van extreme weersomstandigheden: overstromingen, stormen, etc.

Secundaire impacten zoals toegenomen verzekeringskosten, energiebevoorrading, etc.
komen ook aan bod.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Informatie
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66. Aanmoedigen van onderling delen van informatie en best practices
Bedrijven worden aangemoedigd om niet-gevoelige informatie te delen om zo overlapping
van onderzoek, werk of voorbereidingen te vermijden. Door het delen van best practices het
adaptatieniveau van de gehele sector verbeterd worden.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Informatie

67. Regulerende agentschappen moedigen klimaatadaptatie aan in hun sector
Sectoren die onder regulering vallen, kunnen (additioneel) aangemoedigd worden door het
agentschap dat verantwoordelijk is voor de regulering.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Beleid

68. Klimaatadaptatiemaatregelen op maat van KMO’s en sectoren
Adaptatiemaatregelen moeten ontwikkeld worden op maat van KMO’s en specifiek voor
iedere economische sector. Hiertoe dient nog veel onderzoek te gebeuren, zodat specifieke
maatregelen hier nog niet voorgesteld kunnen worden.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Beleid

69. Synergie tussen klimaatadaptatie en eco-innovatie
De impacten van de klimaatverandering zullen sturend zijn voor de eco-innovatie. Eco-
innovatie omvat nieuwe productieprocessen, nieuwe producten of diensten en nieuwe
management- en bedrijfsmethodes.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Onderzoek, Beleid

Financieel en verzekeringen

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

70. Verzekeringsector weerbaar maken tegen impact van klimaatverandering
Sector bijstaan om de gevolgen (uitbetalingen) van grote impacts van klimaatverandering te
kunnen dragen. Dit kan de vorm aannemen van verzekerings-‘pools’, financiële instrumenten
(financiële derivaten) of rampenobligaties (‘catastrophe bonds’).
Landen: Finland (23)
Link met: Bedrijven
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71. Aanwenden van verzekeringen voor aanmoedigen van adaptatiemaatregelen
Verzekeringsbedrijven kunnen bedrijven/particulieren aanzetten tot het nemen van
adaptatiemaatregelen door middel van variatie in de premies.
Landen: Spanje (31), Internationaal/Europa (40), Verenigd Koninkrijk (47), Frankrijk (30)
Link met: Landbouw, Bedrijven

72. Aanmoedigen van verzekeringsinstrumenten tegen impacts van klimaatverandering
Doel is om het verlies ten gevolge van de impacts van klimaatverandering (en met name
extreme weersomstandigheden) te verminderen. Er moet op gelet worden dat dit niet in de
plaats komt van adaptatiemaatregelen zelf.
Landen: Internationaal/Europa (40), Finland(23), Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Landbouw

73. Verduidelijken van verzekeringspolissen en verantwoordelijkheden
Polissen moeten met betrekking tot impacten van klimaatverandering een duidelijke
omschrijving bevatten wat al dan niet gedekt is. Ook kunnen andere elementen worden
opgenomen, zoals welke maatregelen kunnen genomen worden om de premie te
verminderen (adaptatiemaatregelen).
Landen: Finland (23)
Link met: Beleid, Bedrijven

74. Onderzoek naar risico’s die gedekt moeten worden
De relevante risico’s zouden in één instrument/polis moeten worden ondergebracht. Een
aantal gevolgen van klimaatverandering (stormschade, hagel, overstromingen, etc.) zijn
moeilijk van elkaar te onderscheiden waardoor conflict kan optreden bij uitbetaling. Ook kan
een grotere pool van te verzekeren risico’s leiden tot een lagere premie.
Landen: Internationaal/Europa (40)
Link met: Bedrijven, Onderzoek

75. Identificeren van financieringsmechanismen voor klimaatadaptatie
Het kan gaan om nieuwe mechanismen, of bestaande instrumenten die mits beperkte
aanpassingen kunnen ingezet worden voor adaptatie.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid

76. Onderzoek naar evenwicht tussen private en publieke verzekering tegen klimaatverandering
Een volledig private markt kan leiden tot onderverzekering bij armere huishoudens in
risicogebieden. Ook grote risico’s kunnen mogelijk niet door de private markt worden
verzekerd. Een volledig publieke verzekering aan de andere kant kan leiden tot onvoldoende
aandacht voor de risico’s van klimaatverandering en de nood om aan adaptatie te doen.
Landen: Internationaal/Europa (40), Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Beleid, Bedrijven, Informatie
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77. Ontwikkelen/ondersteunen van de nodige modellering voor de verzekeringssector
Dit kan leiden tot een betere inschatting van de risico’s. Een link met financiële
verzekeringsmodellen (bv. ABI-studie, november 2009 – cf 714-195) kan verdere inzichten
geven.
Landen: Spanje(31), Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Bedrijven

78. Aanleveren van gegevens en risico-informatie rond klimaatverandering
Dit kan bijdragen tot bewustwording binnen (en buiten) de verzekeringssector. Een
additionele uitdaging hierbij is om wetenschappelijke bevindingen en de gerelateerde
onzekerheid correct te communiceren. Het gaat hierbij niet enkel om historische gegevens,
maar ook projecties naar de toekomst toe en de factoren die een impact (kunnen/zullen)
hebben op de risico’s.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Bedrijven

79. Open staan voor feedback van verzekeringssector rond adaptatiemaatregelen
De verzekeringssector kan op basis van risicomodellering en eigen onderzoek nuttige
informatie aanleveren voor actie door overheden. Het kan gaan om aanpassingen aan
bouwvergunningen, ruimtelijke ordening en overstromingsrisico’s.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Beleid

80. Afstemmen van wetgeving rond verzekeringen aan klimaatverandering
Regelgeving rond verzekeringen kunnen een correcte weerspiegeling van de risico’s van
klimaatverandering in de premies verhinderen, zeker indien een toename van (sommige)
premies nodig is.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Beleid

81. Onderzoek naar de financiële/economische risico’s van klimaatverandering
Om een goede afweging te maken tussen investeringen in klimaatadaptatie, verzekering
tegen klimaatimpacts en no action, is het nodig een goede inschatting te maken van de
financiële/economische risico’s van klimaatverandering.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek

82. Aanmoedigen van export van verzekeringsexpertise
De verzekeringssector kan bijdragen in de adaptatie van ontwikkelingslanden. Het kan gaan
om onder meer:

Expertise in risicomanagement;
Prioritering van adaptatiemaatregelen;
Aanmoedigen van schadepreventie;
Nieuwe verzekeringsproducten ontwikkelen (landbouw);
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Bewustwording bij relevante doelgroepen.
Landen: Internationaal/Europa (48)
Link met: Internationaal

Landbouw

Groene maatregelen

83. Introductie van nieuwe teeltmethoden en –gewassen
Aangepast aan het huidig/toekomstig klimaat
Landen: Finland (23), Nederland (49)
Link met: Onderzoek

84. Plantenveredeling met oog op klimaatverandering
Er wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering bij plantenveredeling.
Mogelijk relevante gevolgen zijn droogte, hitte, schimmels, etc.
Landen: Finland (26), Internationaal/Europa (41)
Link met: Onderzoek

85. Selectie van dierenrassen met oog op klimaatverandering
Bij de selectie/veredeling van dierenrassen wordt er rekening gehouden met de gevolgen van
klimaatverandering, bv. hitte.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: /

Grijze maatregelen

86. Aanpassing van de omvang van noodvoorraden
Door impact van klimaatverandering in andere gebieden, kan het aangewezen zijn om de
noodvoorraden aan proteïnehoudende gewassen en ruwvoer (‘roughage’) aan te passen (i.e.
te vergroten). Aanvullend kan er gekeken worden of ook andere gewassen aan de
noodvoorraden moeten worden toegevoegd.
Landen: Finland (26)
Link met: Onderzoek, Beleid

87. Verhogen van de zelfvoorziening in ruwvoer (‘roughage’)
Om de impact van klimaatverandering in andere gebieden te ondervangen, kan een toename
in de zelfvoorziening van ruwvoer worden overwogen. De productie van tarwe en bieten kan
door klimaatverandering toenemen, gegeven een goed waterbeheer.
Landen: Nederland (49)
Link met: Beleid, Water
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Zachte maatregelen

88. Opnemen gevolgen klimaatverandering bij monitoring voedselveiligheid
Er wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering bij het monitoren van
de voedselveiligheid. Het gaat om aspecten zoals besmettingen (bv. ‘mycotoxinen’) en
infecties in de voedselketen door een stijgende temperatuur. Er wordt ook rekening
gehouden met besmettingen die tot nog toe hier niet voorkwamen.
Landen: Finland (26)
Link met: Beleid, Gezondheid

89. Aanpassen van monitoringsinstrumenten aan nieuwe gezondheidsrisico’s
Nieuwe gezondheidsrisico’s moeten zo snel mogelijk worden gedetecteerd/geïdentificeerd en
verder opgevolgd. Een flexibel instrument is nodig om snel een antwoord te bieden op
nieuwe risico’s. Een verbeterde expertise rond infecties, onderlinge interacties tussen
klimaatverandering en gezondheidsrisico’s, dierenwelzijn en plantenziekten kunnen hier deel
van uitmaken.
Landen: Frankrijk (30), Finland (26)(23)
Link met: Gezondheid, Onderzoek, Beleid

90. Aandacht voor invasieve soorten
Er wordt aandacht besteed aan de link tussen invasieve soorten, landbouw en
klimaatverandering: bv. impact van invasieve soorten op landbouw.
Landen: Finland (26)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit

91. Opzetten van een verzekeringsinstrument voor landbouwers
Het opzetten van een verzekeringsinstrument dat gericht is op schade aan
landbouwgewassen of het uitbreken van dieren- en plantenziektes, (onder meer) veroorzaakt
door de gevolgen van klimaatverandering. Het kan ook gaan om het aanpassen van
bestaande verzekeringsinstrumenten zodat de gevolgen van klimaatverandering er ook onder
vallen.
Landen: Nederland (49), Frankrijk (30)
Link met: Verzekeringen

92. Ontwikkelen van risicomanagementmethodes aangepast aan de landbouw
Om adequaat om te gaan met de risico’s van klimaatverandering voor landbouwers, dienen
er methodes van risicomanagement en risicopreventie te worden ontwikkeld. Dit kan
gebeuren in een samenwerking tussen landbouwers, onderzoeksinstellingen en private
actoren (bv. verzekeraars).
Landen: Finland (26)
Link met: Onderzoek, Bedrijven, Verzekeringen
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93. Risicoprofielen voor (tropische) dierenziekten worden opgemaakt
In anticipatie van het opduiken van nieuwe aandoeningen in België worden risicoprofielen
van (tropische) dierenziekten opgemaakt die momenteel nog niet in België voorkomen maar
door klimaatverandering mogelijk naar hier migreren. Een voorbeeld is de Afrikaanse
varkenspest
Landen: Finland (26)
Link met: Onderzoek, Internationaal

94. Adaptatie in klimaatverandering wordt gepromoot binnen de CAP
Er wordt op Europees vlak gepleit voor het opnemen van klimaatadaptatiemaatregelen in de
CAP voor de aankomende periode 2014-2020. Het kan onder andere gaan om de
verspreiding van invasieve soorten in landbouwgebieden, nieuwe teelttechnieken,
waterbeheer, etc.
Landen: Finland(26)
Link met: Internationaal, Biodiversiteit, Water, Landbouw – groene maatregelen

95. Gedragssimulaties van pathogenen onder verschillende klimaatscenario’s
Om te anticiperen op de uitbraak van nieuwe ziekten, wordt het gedrag van (potentiële)
pathogenen gemodelleerd.
Landen: Spanje (31)
Link met: Onderzoek

96. Opmaken van risicokaarten van relevante parasieten
Er wordt in kaart gebracht in welke gebieden parasieten kunnen voorkomen onder
verschillende klimaatscenario’s.
Landen: Spanje(31)
Link met: Onderzoek

97. Inkomensdiversificatie van landbouwers
Landbouwbedrijven kunnen robuuster worden tegen de gevolgen van klimaatverandering
(slechte oogsten door extreme weersomstandigheden), door hun inkomen te diversifiëren.
Mogelijke pistes zijn natuurbeheer, toerisme, verwerking en verkoop van landbouwproducten,
etc.
Landen: Nederland(49)
Link met: Informatie

98. Inkomensverzekering voor landbouwers
Inkomenstabilisatie wordt bij voorkeur niet door Vlaanderen maar op niveau van de Europese
Unie geregeld. In november 2008 werd een tussentijdse "gezondheidscontrole" van het EU-
landbouwbeleid uitgevoerd, de Health Check. Een voorstel werd aangenomen dat toelaat dat
lidstaten met “pijler I middelen” financieel bijdragen in premies voor gewasverzekeringen.
Voorlopig bestaat nog geen inkomens- of opbrengstverzekering in Vlaanderen. De
mogelijkheden voor het ontwikkelen van verzekeringssystemen voor de Vlaamse markt
worden onderzocht.
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Overheidssteun vindt wellicht het beste plaats via het verstrekken van non-proportionele
herverzekering (bij non-proportionele herverzekering dekt de verzekeraar per gebeurtenis de
schade tot een vooraf overeengekomen bedrag en draagt de herverzekeraar (in casu de
overheid) de resterende schade) en / of premiesubsidies. De EU stimuleert sterk deze
verzekeringen: vanaf 2010 worden de vergoedingen aan landbouwers door het
Landbouwrampenfonds met 50% verminderd als ze niet verzekerd zijn. Er is dus geen
verplichting maar een sterke financiële druk. Op dit moment echter is er nog veel
terughoudendheid, zowel bij verzekeraars (weinig ervaring met de sector, kleine Vlaamse
markt) als bij de landbouwers.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Internationaal, Verzekeringen, Beleid

99. Informeren van landbouwers over nood aan en mogelijkheid tot adaptatie
Aanleveren van informatie aan landbouwers over klimaatverandering en welke gewassen of
diersoorten geschikt zijn voor adaptatie, alsook de kansen die klimaatverandering biedt in de
Belgische klimaatzone. Ook de nodige informatie omtrent deze soorten wordt beschikbaar
gemaakt (transfer van know-how).
Landen: Frankrijk (30), Duitsland (24), Vlaanderen (37)
Link met: Informatie

100. Aanpassing aan wetgeving om plantenveredeling gericht op adaptatie toe te laten
Het mogelijk zijn om, binnen de wetgeving van soortenbescherming, aan plantenveredeling
te doen zodat variëteiten beschikbaar worden gemaakt die voorbereid zijn voor
klimaatverandering.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Beleid

101. Geharmoniseerde Europese aanpak bij bestrijding van dierziekten
Er wordt op Europees niveau gepleit voor een geharmoniseerde aanpak bij de bestrijding van
dierziekten.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Internationaal

Bosbouw

Groene maatregelen

102. Keuze voor aangepaste boomsoorten
Bij het (her)aanplanten van bossen wordt er gekozen voor soorten die aangepast zijn aan de
toekomstige klimatologische omstandigheden, bv. Zuiderse soorten zoals notenboom (‘walnut
tree’), esdoorn, plataan en linde. Ook wordt er gestreefd naar diversificatie in boomsoorten,
aangezien dit een bos robuuster maakt voor veranderingen en infecties.
Landen: Frankrijk(38), Nederland(25), Duitsland (24)
Link met: Biodiversiteit, Bosbouw – zachte maatregelen, Onderzoek
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Grijze maatregelen

103. Opvolgen en bestrijden van schimmels en ziekten
Opvolgen van nieuwe schimmels en ziekten die bomen treffen, of bestaande schimmels en
ziekten die ten gevolge van klimaatverandering vaker/meer opduiken.
Landen: Finland (23)
Link met: /

104. Optimaliseren van bestrijding bosbranden
Bestrijding van bosbranden optimaliseren in termen van kostenefficiëntie om een eventuele
toename van bosbranden ten gevolge van klimaatverandering (droogte) op te vangen.
Landen: Frankrijk(38)
Link met: /

Zachte maatregelen

105. Importverbod of –beperking van hout uit gebieden met ziektes/schimmels
Om de verspreiding van ziektes en schimmels vanuit het Zuiden te beperken/vertragen, moet
de import van hout uit getroffen gebieden sterk opgevolgd worden. Dit moet in overleg
gebeuren met verschillende actoren: overheid, houtimporteurs, houtverwerkers, etc.
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met (vrij)handelsverdragen.
Landen: Finland(23), Nederland(25)
Link met: Bedrijven, Beleid, Onderzoek, Internationaal, Biodiversiteit

106. Bosbouwsector (financieel) voorbereiden op klimaatverandering
De bescherming van de bosbouwsector tegen de gevolgen van klimaatverandering
verbeteren, bijvoorbeeld door verzekeringsmechanismen. Verzekeringen kunnen betrekking
hebben op de kwantiteit van het geoogst hout, alsook de kwaliteit. Voorbereiding kan ook
betekenen dat processen en producten worden aangepast aan nieuwe soorten hout of een
verandering in kwaliteit.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Bedrijven, Verzekeringen, Informatie, Bosbouw – groene maatregelen

107. Aanpassingen aan (rampen)plannen met betrekking tot bossen
De rampenplannen voor bossen worden aangepast om de belangrijkste biotische
bedreigingen en impacten van klimaatverandering (stormen) te bevatten.
Landen: Finland(26) Frankrijk (30)
Link met: Beleid
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108. Bewustwording rond veranderingen in bossen
Er wordt bewustwording gecreëerd rond veranderingen in de boomsoorten in bossen. Een
meer dynamische soortensamenstelling zal essentieel zijn voor robuuste en aangepast
bossen. Dit zowel naar de recreant als naar de industrie (nieuwe soorten die momenteel niet
worden gebruikt door de houtverwerkende industrie). Hiertoe worden ook milieugegevens
verzameld en beschikbaar gesteld.
Landen: Nederland(25), Frankrijk (30)
Link met: Informatie, Bosbouw – groene maatregelen

109. De biodiversiteit in bossen beschermen
Bossen omvatten een grote voorraad aan biodiversiteit. Om dit te behouden is een goed,
aangepast beheer en eventuele aanpassingen nodig. Een eerste stap hierin is de impact van
klimaatverandering op de samenstelling van en biodiversiteit binnen de bossen in kaart te
brengen.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Biodiversiteit, Onderzoek, Bosbouw – groene maatregelen

110. Aanpassingen van normering aan veranderingen in houtsoorten
Normeringen omtrent hout moeten de aanpassingen van bossen en de bosbouwsector
ondersteunen en niet in de weg staan.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Onderzoek

111. Wetenschappelijk onderbouwen van klimaatadaptatie van bossen
De wetenschappelijke basis van klimaatadaptatie van bossen moet versterkt worden. Dit kan
gericht zijn op aanpassingen van soorten en samenstelling, nieuwe ziektes en schimmels en
bestrijding ervan, etc. Acties kunnen onder andere betrekking hebben op monitoring,
experimentele sites, teeltprogramma’s, onderzoek rond geïmporteerde soorten, etc.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

Water

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

112. Aanpassingen aan het watergebruik van waterkrachtcentrales
Het gebruik van water door waterkrachtcentrales (omhoog pompen van water of opslaan in
reservoirs) wordt afgewogen tegen andere aanwendingen.
Landen: Spanje(31)
Link met: Energie, Landbouw, Biodiversiteit, Bedrijven
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113. Optimaliseren of vergroten van wateropslagcapaciteit
De wateropslagcapaciteit wordt aangepast aan veranderingen in periodes van droogte.
Landen: Internationaal/Europa(40)
Link met: Onderzoek

Zachte maatregelen

114. Aanpassingen aan compensatiemechanisme bij overstromingen
Aanpassingen aan compensatiemechanisme bij overstromingen worden onderzocht. Hierbij
wordt de afweging gemaakt tussen gelijke dekking van de geleden schade voor alle
getroffenen en het aanmoedigen van adaptatiemaatregelen. Compensatiemechanismen
kunnen ook het aanbieden of verplichten van verzekeringen inhouden.
Landen: Finland(50)(28)
Link met: Verzekeringen, Beleid

115. Rampenplannen voor overstromingen
Bestaande rampenplannen voor overstromingen worden herzien om de gevolgen van
klimaatverandering op te nemen.
Landen: Finland (50)
Link met: Onderzoek, Informatie, Beleid

116. Afstemming tussen droogteplannen en verzekeringsmechanismen voor landbouw
Er kan onderlinge afstemming worden gedaan tussen droogteplannen (prioritair
watergebruik) en verzekeringsmechanismen voor landbouw (vergoedingen voor verlies ten
gevolge van droogte).
Landen: Spanje (51)
Link met: Verzekeringen, Landbouw, Beleid

117. Coördinatie van watergebruik met buurlanden
Het watergebruik in geval van droogteperiodes of periodes van wateroverlast, wordt
gecoördineerd met de buurlanden (stroomopwaarts en stroomafwaarts), in het kader van
bestaande verdragen.
Landen: Nederland (52)
Link met: Internationaal

118. Kennisopbouw rond impact van klimaatverandering op water
Het kan hierbij gaan om waterkwaliteit, watertafels, watergebruik, etc. Zowel via monitoring,
modellering en historische gegevens. De kennisopbouw wordt ook beschikbaar gesteld.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit, Gezondheid, Informatie
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119. Aanpassen en verbeteren van laagwaterplannen
Via (regionale) studies wordt de relatie tussen klimaatverandering en waterpeil onderzocht.
De resultaten worden weerspiegeld in aanpassingen in laagwaterplannen.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: Onderzoek, Beleid

120. Beperkingen op watergebruik
In geval van periodes van droogte kunnen beperkingen op watergebruik worden opgelegd,
bv. in droogteplannen. Het kan gaan om (wettelijke) verboden op bepaalde watergebruiken
(sproeien, zwembaden, etc.) of watergebruik door bepaalde (industriële) installaties. In
extreme gevallen kan er worden overgegaan tot waterrantsoenering; dit houdt in dat er
fysiek wordt ingegrepen en de levering van water wordt beperkt (periodes van geen
waterlevering of waterlevering onder lagere druk). Met name aan waterrantsoenering zijn
ethische en sociale risico’s verbonden waarrond zeer goed gecommuniceerd moet worden.
Landen: Internationaal/Europa (40)
Link met: Beleid, Informatie

Marien milieu

Groene maatregelen

121. Oprichten van mariene beschermingszones
Mariene beschermingszones maken het mariene ecosysteem meer weerbaar. Hierdoor is het
beter voorbereid op eventuele veranderingen ten gevolge van klimaatverandering.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33)
Link met: Biodiversiteit, Beleid, Marien milieu – zachte maatregelen

Grijze maatregelen

122. Kunstmatig rif langs de kust
De constructie van een kunstmatig rif kan de kustlijn beschermen. Er moet rekening
gehouden worden met eventuele gevolgen voor scheepvaart, visserij en recreatie, alsook op
de aanwezige fauna en flora.
Landen: Nederland (25)
Link met: Transport, Visserij, Biodiversiteit, Marien milieu – groene maatregelen

123. Beperken van (nucleaire) krachtcentrales in Marien milieugebied
Om de impact van overstromingen te beperken, moet voorzichtig omgesprongen worden met
de inplanting van (nucleaire) centrales in het Marien milieugebied.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: Energie, Beleid
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Zachte maatregelen

124. Verminderen van druk op marien milieu
Door het verminderen van de druk op het marien milieu, kan het weerbaarder/meer robust
worden gemaakt voor de impacten van klimaatverandering.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33)
Link met: Biodiversiteit, Marien milieu – groene maatregelen

125. Verzamelen en beheer van mariene klimaatgegevens
Om de relatie tussen het marien milieu en klimaatverandering beter te begrijpen, worden
gegevens verzameld (opzetten of aanpassen monitoringmechanismen) en op effectieve wijze
beheerd. De gegevens kunnen als input dienen voor een mariene klimaatstrategie.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33), Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid

126. Mariene beschermingsovereenkomsten (Marine Conservation Agreements of MCA’s)
Dergelijke overeenkomsten kunnen het marien milieu weerbaarder/meer robuust maken.
Gezien het grensoverschrijdend karakter van het mariene milieu, is een grensoverschrijdende
aanpak aangewezen.
Landen: Internationaal/Europa (53)
Link met: Internationaal, Beleid, Marien milieu – groene maatregelen, Biodiversiteit

127. Onderzoek naar de koolstofbalans en zuurtegraad van de mariene wateren
Onderzoek naar de impact van klimaatverandering op de koolstofbalans en zuurtegraad van
de mariene wateren.
Landen: Spanje (31)
Link met: Onderzoek

Visserij

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

128. Monitoring van visbestanden
Een verhoogde monitoring van visbestanden om de impact van klimaatverandering op te
volgen, ook naar individuele vissoorten of leeftijdsgroepen (bv. Eventuele kwetsbaarheid van
jonge vissen), en de detectie van het voorkomen van nieuwe vissoorten.
Landen: Finland (23), Spanje (31), Vlaanderen (37)
Link met: Onderzoek, Marien milieu
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129. Overleg tussen visserij en beleid
Een structureel overleg tussen visserij en beleid om de effecten, gevolgen en impacten van
klimaatverandering op te volgen en te communiceren, alsook maatregelen ter adaptatie.
Landen: Finland (23) , Vlaanderen (37)
Link met: Beleid, Bedrijven, Informatie, Onderzoek

130. Vermijden van additionele druk op visbestanden
Verminderen van factoren die extra druk leggen op visbestanden zoals vervuiling,
overbevissing, aantasting van ecosystemen, etc. Op deze manier worden de visbestande
weerbaarder gemaakt tegen veranderingen ten gevolge van klimaatverandering
Landen: Finland (23)
Link met: Biodiversiteit, Marien milieu

131. Onderzoek naar onderlinge afhankelijkheden bij soorten en ecosystemen
Onderzoek naar onderlinge afhankelijkheden, waarbij impacts op een soort leiden tot
(onverwachte) effecten op andere soorten.
Landen: Finland (23)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit, Marien milieu

132. Onderzoek naar ex-situ bescherming van bedreigde soorten
Bedreigde soorten beschermen door ze elders te introduceren of een kweekprogramma in
gevangenschap op te zette.
Landen: Spanje (31)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit

133. Onderzoek naar effecten van invasieve soorten
Onderzoek naar de impact die invasieve soorten (die noordelijk migreren ten gevolge van
klimaatverandering) hebben op de huidige, commerciële visbestanden.
Landen: Spanje (31)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit, Marien milieu

134. Introduceren van ecosysteemmanagement
Introduceren van ecosysteemmanagement in de visserij zal een meer actieve en directe
deelneming van de visserij toelaten. De visserij heeft belang bij een gezond ecosysteem en
zij staat er dagelijks mee in contact. De verzamelde kennis en informatie vanuit de visserij,
zou een beter beheer van mariene ecosystemen kunnen helpen garanderen.
Landen: Nederland (25)
Link met: Bedrijven, Beleid, Biodiversiteit, Onderzoek



231

135. Eco-labelling en certificatie van vis
Eco-labelling en certificatie van vis draagt bij tot bewustwording bij de consument en kan
adaptatiestrategieën bij de visserij ondersteunen. Een nadruk op duurzaamheid en kwaliteit,
in plaats van prijs en kwantiteit, kan de visserij toelaten een verminderde druk uit te oefenen
op de (schaarser wordende) visbestanden.
Landen: Nederland (25)
Link met: Bedrijven, Beleid, Informatie

136. Onderzoek naar de natuurlijke adaptatiemogelijkheden van mosselen en schaaldieren
Bij een stijgende temperatuur van het zeewater moet er gelet worden op mogelijke nieuwe
ziektes bij mosselen en schaaldieren. Een vroege detectie en voldoende informatie moeten
de sector toelaten de nodige maatregelen te nemen.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Biodiversiteit

137. Internationale samenwerking en overleg over visbestanden
Streven naar een verdere aanpassing van het Europees gemeenschappelijk visbeleid aan de
effecten van klimaatverandering. Ook regionale samenwerking rond bv. Mariene bescherming
kan bijdragen aan de weerbaarheid van visbestanden.
Landen: Frankrijk (38) , Duitsland (24)
Link met: Internationaal, Biodiversiteit, Marien milieu

138. Veiligheid van de visserijvloot
Voorkomen van meer extreme weersomstandigheden kan een effect hebben op de veiligheid
van de visserijvloot. Bewustwording hierrond bij de visserijsector, alsook eventuele
aanpassingen aan de veiligheidsvoorschriften aan boord kunnen nodig zijn.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Bedrijf, Informatie, Beleid

Transport(infrastructuur)

Groene maatregelen

139. Aangepast beheer van bermen
Het beheer van bermen aan transportinfrastructuur wordt aangepast aan de nieuwe
klimaatomstandigheden zoals meer extreme weersomstandigheden (omvallende bomen) of
droogte (bermbranden).
Landen: Duitsland (24)
Link met: /
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Grijze maatregelen

140. Werking van telecommunicatienetwerken verzekeren en optimaliseren
Zowel vanuit economisch oogpunt, als rampenbestrijding, is het belangrijk dat het
communicatienetwerk voldoende robuust is tegen extreme weersomstandigheden (stormen,
overstromingen). Hun werking wordt geoptimaliseerd om bij rampen efficiënt te coördineren
en informeren.
Landen: Finland (23) Vlaanderen (37)
Link met: Rampen, Informatie

141. Aangepast onderhoud/heraanleg van transportinfrastructuur
Het onderhoud wordt aangepast aan nieuwe klimaatomstandigheden (meer neerslag, hitte,
droogte, maar ook verminderde vries-dooicyclus). Bij heraanleg wordt aandacht besteed aan
nieuwe extremen (temperatuur, overstromingen), en wordt er op gelet dat de infrastructuur
geen (extra) overlast elders veroorzaakt. Er kan ook gekeken worden naar
onderhoudsregimes in landen waarvan het huidig klimaat overeenkomt met het toekomstig
klimaat in België.
Landen: Finland (23), Verenigd Koninkrijk (46)(54), Duitsland (24)
Link met: /

142. Aanpassingen om ongemak/risico’s voor passagiers te verminderen
Er worden aanpassingen gedaan aan de transportinfrastructuur (rollend materieel) om het
ongemak of de risico’s voor passagiers te verminderen: ventilatie, vochtigheid, temperatuur.
Er wordt ook aandacht besteed aan de functionaliteit ervan bij pannes (bv. Werking airco bij
uitval trein).
Landen: Verenigd Koninkrijk (33), Duitsland (24)
Link met: Gezondheid, Onderzoek

143. Aanpassing aan transportbeheersystemen
Systemen die transportsystemen beheren (ITS, scheepvaart, etc.) worden aangepast om de
effecten van klimaatverandering mee op te nemen.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: /

Zachte maatregelen

144. Rekening houden met klimaatverandering bij langetermijnplanning
Bij de langetermijnplanning van infrastructuur (aanpassingen, aanleg, etc.) wordt er rekening
gehouden met de effecten van klimaatverandering.
Landen: Finland(23), Duitsland (24)
Link met: Beleid, Onderzoek
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145. Organisatie van ‘early warning’ systemen in geval van extreme weersomstandigheden
Bij extreme weersomstandigheden (storm, droogte, overstromingen, etc.) wordt er tijdig
gecommuniceerd naar de verschillende stakeholders (agentschappen, bedrijven, uitbaters,
etc.)
Landen: Finland (23), Verenigd Koninkrijk(33), Frankrijk (30)
Link met: Informatie

146. Nieuwe normen voor aanleg van transportinfrastructuur
De normen en ontwerpparameters voor de aanleg van transportinfrastructuur worden
aangepast aan de toekomstige klimaatomstandigheden, rekening houdend met de lange
levensduur van de infrastructuur.
Landen: Finland (23), Verenigd Koninkrijk (54)(46), Frankrijk (30), Duitsland (24),
Vlaanderen (37)
Link met: Onderzoek, Beleid, Transportinfrastructuur – grijze maatregelen

147. In kaart brengen van kwetsbare transportsystemen
Kwetsbare infrastructuur van verschillende transportsystemen (land, lucht en marien) worden
in kaart gebracht aan de hand van een geharmoniseerde methodologie. Bv. Kwetsbaarheid
van infrastructuur voor meer extreme wateroverlast.
Landen: Spanje (31), Verenigd Koninkrijk (33)(54) Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

148. Aanpassing aan inspectieregimes van (kwetsbare) (transport)infrastructuur
Het inspectieregime van (gekende kwetsbare) transport- en andere relevante infrastructuur
wordt aangepast.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33) (54)
Link met: /

149. Prioritering van aanpassingswerken
Werken voor aanpassing aan klimaatverandering worden geprioriteerd aan kwetsbaarheid,
risico voor (grote) ontwrichting, etc.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46), Frankrijk (38)
Link met: Onderzoek

150. Noodplanning voor kwetsbare infrastructuur
Adequate noodplanning bij kwetsbare infrastructuur laat toe snel in te spelen op rampen,
extreme gebeurtenissen, ontwrichting, etc.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46) , Frankrijk (30) Vlaanderen (37)
Link met: Informatie, Beleid

151. Aangepaste/verbeterde stormvoorspelling voor luchthavens
Een goede inschatting van de intensiteit van aankomende stormen laat luchthavens toe tijdig
de nodige maatregelen te nemen (afleiden, aan de grond houden).
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Landen: Verenigd Koninkrijk (46)
Link met: Informatie, Onderzoek

152. Noodplanning voor sluiting van luchthavens
Een aangepast noodplanning voor de sluiting van luchthavens, zowel naar passagiers als
vracht toe.
Landen: Verenigd Koninkrijk (45)
Link met: Beleid, Informatie

153. Bewustwording van impact klimaatverandering op transport
Gebruikers van transportsystemen moeten ervan bewust worden gemaakt welke impact de
effecten van klimaatverandering kunnen hebben. Dit kan leiden tot meer begrip bij de
reizigers voor vertragingen of afleidingen/omleidingen.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)
Link met: Informatie

154. Aanpassing veiligheidsnormen luchthavens
De veiligheidsnormen voor luchthavens worden herzien in het licht van de effecten van
klimaatverandering.
Landen: Verenigd Koninkrijk (45)
Link met: Beleid

155. Aanpassing regulering transportinfrastructuur
De regulering van transportinfrastructuur (mbt prijzen/kosten) wordt aangepast zodat extra
investeringen/onderhoud van de infrastructuur financieel haalbaar is.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)(45)
Link met: Bedrijven, Beleid

156. Risicoanalyse inclusief netwerkeffecten
Er wordt een (complexe) risicoanalyse uitgevoerd van de transportinfrastructuur, waarbij het
geheel van de transportinfrastructuur (netwerk) wordt meegenomen. Dit kan leiden tot een
betere strategie om knelpunten aan te pakken.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)(54), Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

157. Opmaak van een risico-batenprofiel van aanpassingswerken
Het risico om te overinvesteren is een barrière voor aanpassingswerken. Het opmaken van
een afweging(skader) waarbij de baten en het risico van de aanpassingswerken worden
afgewogen, kan een deel van deze barrière wegwerken.
Landen: Verenigd Koninkrijk (54)
Link met: Onderzoek, Informatie
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158. Bundeling van impact- en rampenkennis m.b.t. transport en infrastructuur
Er is nood om de impact van klimaatverandering en mogelijke rampen (en het bestrijden
ervan) gecoördineerd/gecentraliseerd bij te houden.
Landen: Verenigd Koninkrijk (54)
Link met: Onderzoek, Informatie

159. Overleg met beheerders van transportinfrastructuur
Er wordt overleg georganiseerd met de beheerders van transportinfrastructuur die niet direct
onder overheidsbeheer vallen. Ook met concessiehouders wordt overleg gepleegd, eventueel
met aanpassing van de concessievoorwaarden (aanpassing aan inspectie of
onderhoudsvoorwaarden).
Landen: Frankrijk (38)(55)
Link met: Bedrijf, Informatie

160. Aanpassing aan transportbeheersystemen
Systemen die transportsystemen beheren (ITS, scheepvaart, etc.) worden aangepast om de
effecten van klimaatverandering mee op te nemen.
Landen: Frankrijk (38)
Link met: /

161. Onderzoek naar impact klimaatverandering op (zee)scheepvaart
Klimaatverandering kan impact hebben op de (zee)scheepvaart door verandering in extreme
weersomstandigheden, verandering in stromingen, etc. Onderzoek focust zich op verzekeren
van openhouden vaarroutes, veiligheid aan boord, mogelijke vertragingen en
uitwijk/schuilmogelijkheden, etc.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek, Internationaal, Rampen

Defensie

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

162. Opnemen van klimaatverandering bij identificatie gevaren voor nationale veiligheid
Mogelijke gevaren voor nationale veiligheid, (mede) veroorzaakt door klimaatverandering
(elders in de wereld) worden in rekening genomen. Het kan hierbij ook gaan om
binnenlandse problemen (rampen) waarbij defensie ondersteuning biedt.
Landen: Finland (50)
Link met: Rampen
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163. Onderzoek naar adaptatienood bij defensie
Het uitvoeren van een studie naar de adaptatienood bij defensie in termen van operaties,
materiaal, etc.
Landen: Finland (50)
Link met: Onderzoek

Reddingswerken/rampen

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

164. Organisatie van contacten en middelen
Inventariseren (en up to date houden) welke middelen reddingsdiensten ter beschikking
hebben voor mogelijke impacten van klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor (contacten
binnen) organisaties/bedrijven/overheidsdiensten voor goede coördinatie.
Landen: Finland (56)
Link met: Informatie

165. Ontwikkeling van kennis over kwetsbaarheden, methoden, problematieken, …
Er wordt kennis ontwikkeld over gebieden, sectoren, tijdsperiodes, etc. die extra kwetsbaar
zijn aan problematische impacten van klimaatverandering en de mogelijke toekomstige
evolutie ervan. Er worden de nodige (reddings)methodes voor ontwikkeld.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

166. Verzamelen van opgedane kennis na rampen en reddingsacties
Praktijkervaringen van rampen en reddingsacties die met het oog op klimaatverandering,
bijzonder relevant zijn, worden centraal verzameld zodat er (breed) uit geleerd kan worden
en ze verspreid kan worden.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Informatie

167. Formuleren van voorwaarden om rampenplannen aan te passen
Er worden voorwaarden of drempels geformuleerd die bepalen wanneer het noodzakelijk
wordt om rampenplannen aan te passen.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid

168. Onderzoeken waar uitbreiding van reddingsdiensten nodig is
Er wordt onderzocht waar (geografisch, sectoraal, etc.) het nodig kan zijn om in de toekomst
de reddingsdiensten uit te breiden. Bv. Reddingsdiensten op zee bij extreem weer.
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Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek

Informatie/onderzoek

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

169. Organiseren van of deelnemen aan een klimaatonderzoeknetwerk
Het organiseren van (of deelnemen aan) een (internationaal) netwerk voor klimaatonderzoek
waar onderzoekers en gebruikers van de informatie (experten, overheden, bedrijven, etc.)
terecht kunnen voor informatie rond klimaat. Organisatie door het netwerk van workshops en
seminaries om de informatie actief te verspreiden.
Landen: Finland (56) Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Bedrijf, Internationaal

170. Onderzoek naar internationale beste praktijken
Onderzoeken van internationale beste praktijken mbt adaptatie en deze verspreiden naar de
relevante stakeholders.
Landen: Finland (56)
Link met: Internationaal

171. Externe communicatie over klimaatadaptatie
Het versterken van de communicatie over klimaatadaptatie naar verschillende doelgroepen:
brede publiek, beleidsmakers, bedrijven, sectoren, etc. Dit via verschillende – bestaande of
nieuwe – kanalen (brochures, internet, seminaries, …) en met duidelijke doelstellingen
(draagvlak, actie, kennis, voorbereiding, etc.)
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Bedrijf

172. Verbeteren van kennis
Verbeteren van kennis rond klimaatverandering en adaptatie. Zowel directe kennis als
indirect (technieken, beleid, methodologieën, no-regrets, etc.), en via verschillende methodes
(monitoring, basisonderzoek, etc.).
Landen: Frankrijk (38)
Link met: /

173. Verbeteren van kennis over regionale en sectorale impacten van klimaatverandering
Het verbeteren van kennis over regionale en sectorale impacten van klimaatverandering door
een verhoging van de detailgraad/resolutie van de kennis.
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Landen: Duitsland (24)
Link met: /

174. Identificeren van ontbrekende kennis
Identificeren van relevante ‘knowledge gaps’ en formuleren van manieren om dit te
verhelpen.
Landen: Duitsland (24)
Link met: /

175. Socio-ecologisch onderzoek
Onderzoek naar de relatie tussen ecologie en de sociale omgeving. In dit onderzoek wordt de
sociale dimensie van duurzaamheid (waarden, belangen, stakeholders, etc.) op gelijke
hoogte gezet met wetenschappelijke bevindingen. Dit kan ertoe bijdragen om
adaptatiestrategieën zo te formuleren dat ze snellere/betere ingang vinden.
Landen: Duitsland (24)
Link met: /

Overheid/governance

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

176. Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden
Een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden rond klimaatadaptatie zowel binnen
de overheid als de overheid en derde partijen.
Landen: Nederland (57)
Link met: /

177. Vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden
De overheid legt de parameters vast voor klimaatadaptatieactie wanneer zij handelt: bij
infrastructuur, aanbestedingen, etc. Kostenefficiëntie-overwegingen mogen bijvoorbeeld niet
ten koste gaan van weerbaarheid tegen toekomstige klimaatimpacten.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: /

178. Opnemen van klimaatadaptatiecriteria voor ondersteuning
Bij overheidsondersteuning wordt er, waar relevant, criteria rond klimaatadaptatie
opgenomen. Dit wordt gecombineerd met het aanbieden van kennis hoe deze criteria kunnen
ingevuld/vervuld worden.
Landen: Frankrijk (30)
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Link met: Onderzoek, Informatie

179. Bevorderen van bewustwording rond klimaatadaptatie
Voor het voeren van een effectief klimaatadaptatiebeleid is het belangrijk dat er bij de
bevolking voldoende bewustwording is rond de nood aan klimaatadaptatie. Louter
wetenschappelijke onderbouwing is hierbij onvoldoende: er is ook nood aan de
interpreteerbare informatie, mogelijke opties, afwegingen, plaatsing in breder beleid, etc.
Landen: Nederland (25)
Link met: Informatie

180. Identificeren, formuleren en uitwerken van instrumenten
Er worden instrumenten voor klimaatverandering geformuleerd, onderzocht en indien goed
bevonden uitgewerkt. Mogelijk instrumenten zijn:

- Fondsvorming
- Prijsstellingsbeleid
- Verzekeringsinstrumenten
- Klimaattoets
- Task force
- Spatial DSS (instrument dat GIS-informatie combineert met Decision Support

Systems om beslissingen geografisch interpreteerbaar te maken)
Landen: Nederland (58), Internationaal/Europa(40)
Link met: Onderzoek

Internationaal

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

181. Bijdragen aan het Europees adaptatiebeleid
Bijdragen aan het Europees adaptatiebeleid en verbeteren van regionale klimaatkennis
(regionale samenwerking)
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid

182. Bijdragen aan internationale kennis rond klimaatverandering
Bijdragen aan internationale kennis rond klimaatverandering zodat de effecten van
klimaatverandering in bv. Ontwikkelingslanden ook beter gekend kunnen worden. Dit kan in
het kader van het IPCC gebeuren, door bv. Delen van meteorologische gegevens en kennis,
financiële ondersteuning, etc.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek
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183. Bijdragen aan klimaatadapatiecapaciteit van ontwikkelingslanden
In het kader van ontwikkelingsamenwerking wordt er gewerkt aan de
klimaatadapatiecapaciteit van de ontwikkelingslanden die waarschijnlijk aan de grootste
effecten van klimaatverandering zullen blootgesteld worden. De steun kan gericht zijn naar
lokale, nationale of regionale instellingen of overheden.
Landen: Frankrijk (30) , Vlaanderen (37)
Link met: Beleid

Bebouwde omgeving

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

184. Een verhoogd niveau van nazicht en onderhoud voor gebouwen
Een toename van de stresscycli waar gebouwen mee te maken krijgen door de toename in
vochtigheid/hitte kan het noodzakelijk maken om gebouwen vaker na te kijken en te
onderhouden. Met name poreuze materialen zijn hier gevoelig aan.
Landen: Finland (23)
Link met: Bebouwde omgeving – zachte maatregelen

185. Ingrepen in het ontwerp van nieuwe gebouwen
In het ontwerp van nieuwe gebouwen kunnen de nodige aanpassingen worden gedaan om
ze meer klimaatrobuust te maken. Het gaat onder meer om:
- ‘Wet-proofing’: robuust maken tegen wateroverlast (verhogen van het gebouw, gelijkvloers
enkel gebruiken voor waterbestendige infrastructuur, etc.)
-  ‘Dry-proofing’: robuust maken tegen droogte, met name door waterretentie.
- Aangepaste dakbekleding: bijvoorbeeld groendaken, ‘natte’ daken, turfdaken, etc.
- Gebouworiëntatie
- Zonneschermen
- Thermische isolatie
- Reflectieve dak- en gevelbekleding
- Bio-constructie (bv. passieve koeling)
- Beperken van grote glaspartijen (tenzij met hittewerende aanpassingen)
Landen: Spanje (31) , Nederland (57)(59), Frankrijk (60), Internationaal (61), Duitsland (24)
Link met: Bebouwde omgeving – zachte maatregelen

186. Aanpassingen aan bestaande gebouwen
Bestaande gebouwen kunnen, onder meer in het kader van renovaties, worden aangepast
om meer klimaatrobuust te zijn. Het gaat onder meer om:
- ‘Wet-proofing’: robuust maken tegen wateroverlast (gelijkvloers enkel gebruiken voor
water-bestendige infrastructuur, etc.)
- Aangepaste dakbekleding: bijvoorbeeld groendaken, ‘natte’ daken, turfdaken, etc.
- Zonneschermen
- Thermische isolatie
- Reflectieve dak- en gevelbekleding
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Landen: Spanje (31) , Nederland(57)(59), Frankrijk (60), Internationaal (61), Duitsland (24)
Link met: Bebouwde omgeving – zachte maatregelen

187. Gebruik van passieve koeling
Waar mogelijk wordt het gebruik van passieve koeling, in plaats van actieve koeling
(airconditioning), gehanteerd. Dit kan zich onder meer vertalen in aanpassingen aan de
indeling van het gebouw (in relatie met de oriëntatie) en de structuur.
Landen: Nederland (62), Frankrijk (60), Duitsland (24)
Link met: Energie, Gezondheid, Bebouwde omgeving – zachte maatregelen

188. Aandacht voor kwaliteit binnenklimaat (luchtkwaliteit)
Meubilair en bouwmaterialen zijn vaak een bron van VOC’s en ‘biological agents’ die de
kwaliteit van de binnenlucht aantasten. Hogere temperaturen kunnen hier verder op
inspelen door een verhoogde evaporatie van chemicaliën en een verdere verspreiding van de
‘biological agents’. Hier moet voldoende aandacht bij zijn bij de selectie van meubilair en
bouwmaterialen, alsook andere elementen die de kwaliteit van het binnenklimaat
beïnvloeden (bv. airconditioning).
Landen: Nederland (62)
Link met: Gezondheid

Zachte maatregelen

189. Onderzoek naar impact klimaatverandering op nieuwe/bestaande gebouwen
De impact van klimaatverandering, zowel in termen van verandering in
neerslag/temperatuur als het voorkomen van extreme weersomstandigheden, op gebouwen
moet beter in kaart worden gebracht, resulterend in meer gedetailleerde
designvoorschriften. Dit onderzoek is belangrijk gezien de lange levensduur van gebouwen.
Een beter begrip van de onderlinge relaties tussen weersomstandigheden en gebouwen leidt
tot een betere selectie van aanpassingsmaatregelen.
Landen: Finland (23)
Link met: Onderzoek, Beleid

190. Aanpassingen aan de bouwvoorschriften/codes
Veranderingen in klimaatomstandigheden, met meer extreme weersomstandigheden (hitte,
wateroverlast, vochtigheid), kunnen aanpassingen in de bouwvoorschriften vereisen. Dit
relateert zowel aan nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen. Het kan
eveneens betrekking hebben op het voorzien van groene ruimtes rond (of op) gebouwen
(incl. geschikte soorten), en op de impact van het gebouw op de bredere omgeving (bv.
voorzien van reflecterende materialen om heat-island-effect te reduceren).
Landen: Nederland (62) , Internationaal (53)(61)
Link met: Beleid
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191. Vereisten rond binnenklimaat
Het binnenklimaat van (openbare, commerciële en kantoor)gebouwen kan belangrijker
worden bij klimaatverandering, en met name bij veranderingen in (zomer)temperaturen. Dit
uit zich initieel in verder onderzoek naar de impact van temperatuurstijgingen op het
binnenklimaat en de werkomgeving, en eventueel erna in voorschriften rond binnenklimaat
(onder meer door middel van ‘bioclimatic’ ingrepen, zoals thermische inertie,
zonneschermen, groene daken, etc.)
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid, Gezondheid

192. Organisatie van klimaatforum rond gebouwen
De organisatie van een klimaatforum waarbij informatie over klimaatverandering kan
uitgewisseld worden tussen de overheid, onderzoekers, gebouwmanagers en ondernemers.
Dit kan tot betere bewustwording leiden en een versnelde implementatie van
klimaatadaptatiemaatregelen bij nieuwe/bestaande gebouwen.
Landen: Frankrijk (60)
Link met: Informatie

Sociaal beleid

De maatregelen die een impact kunnen hebben op het sociaal beleid worden onder deze
hoofding gegroepeerd. Het zijn alle maatregelen die elders in dit overzicht al vermeld zijn.

Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

Bewustwording van consumenten van de impact van klimaatverandering op voedselveiligheid
Consumenten worden (nog meer) bewust gemaakt van de impact van temperatuur op hun
voedselkwaliteit en –veiligheid, en de rol van klimaatverandering hierbij.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Informatie

Communicatie over infectieziektes
Er wordt gecommuniceerd over het verhoogde risico van infectieziektes, en vooral in
(nood)situaties waarbij een aanzienlijke groep van personen risico op infectie lopen. Ook
preventiemaatregelen worden gecommuniceerd.
Landen: Finland (23)(35), Duitsland (24)
 Link met: Informatie
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Aandacht voor de impact van klimaatverandering op beroepsrisico’s
Een actief beheer van de impact van klimaatverandering op de aanwezigheid of verandering
van beroepsrisico’s (bv. hitte).
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Beleid

Ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprocedures
Ontwikkeling van vaccinaties voor klimaatgevoelige (infectie)ziektes en het voorzien van de
juiste procedures hiervoor.
Landen: Duitsland (24)
Link met: Onderzoek, Beleid

Samenwerking tussen klimaatonderzoek en gezondheidszorg
Voor een betere afstemming van de gezondheidszorg op klimaatverandering is samenwerking
tussen onderzoekers noodzakelijk.
Landen: Finland (23) , Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

Communicatie van gezondheidsgevaren van klimaatverandering
Communicatie- en bewustwordingscampagnes over de gezondheidsgevaren van
klimaatverandering, bijvoorbeeld hittegolven, infectieziektes, voedselveiligheid, etc. Dit kan
gericht zijn op het bredere publiek, of gefocust zijn op bepaalde risicogroepen of ‘multiplier’-
groepen, zoals personeel in de gezondheidszorg of reddingswerkers.
Landen: Finland(23)(35) , Duitsland (24)
Link met: Informatie

Voorzien van airconditioning en voldoende ventilatie in rusthuizen en ziekenhuizen
Dit kan voorzien worden door bijvoorbeeld kwaliteitsvoorschriften
Landen: Finland (23)
Link met: /

Onderzoeken welke instrumenten/hefbomen kunnen aangewend worden om adaptatie aan
te moedigen

De overheid kan adaptatie in de energiesector aanmoedigen door aanpassingen aan de
regulering, standaarden, prijszetting (bv. transmissietarief), capaciteitsverplichtingen voor
(zomer)pieken, etc.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33)(45), Frankrijk (30)
Link met: Energie – grijze maatregelen, Bedrijven, Beleid

Verminderen van druk op elektriciteitsproductie tijdens hitte of droogte
Dit kan gedaan worden door tijdelijke consumptieverminderingen (stilleggen van productie-
eenheden) of door meer permanente ingrepen (energie-efficiëntie).
Landen: Nederland (25)
Link met: Bedrijven, Beleid
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Onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie
Adaptatiemaatregelen in de energiesector kunnen veel middelen vergen. Er moet bekeken
worden hoe deze op correcte wijze kunnen gefinancierd worden. Het kan ook nodig zijn de
consument voldoende bewust te maken van de kost van adaptatie.
Landen: Verenigd Koninkrijk (33)
Link met: Bedrijven, Onderzoek, Beleid, Informatie

Communicatie / maatschappelijke dialoog over de impact van klimaatverandering op de
energievoorziening

Er moet duidelijke communicatie zijn naar de bevolking over de impact van
klimaatverandering, waarbij de kosten van adaptatie worden afgezet tegen de kosten van
niet-adaptatie zoals kans op brown- of black-outs.
Landen: Verenigd Koninkrijk (46)
Link met: Beleid, Informatie

Aanwenden van verzekeringen voor aanmoedigen van adaptatiemaatregelen
Verzekeringsbedrijven kunnen bedrijven/particulieren aanzetten tot het nemen van
adaptatiemaatregelen door middel van variatie in de premies.
Landen: Spanje (31), Internationaal/Europa (40), Verenigd Koninkrijk (47), Frankrijk (30)
Link met: Landbouw, Bedrijven

Aanmoedigen van verzekeringsinstrumenten tegen impacts van klimaatverandering
Doel is om het verlies ten gevolge van de impacts van klimaatverandering (en met name
extreme weersomstandigheden) te verminderen. Er moet op gelet worden dat dit niet in de
plaats komt van adaptatiemaatregelen zelf.
Landen: Internationaal/Europa (40), Finland (23),  Frankrijk (30)
 Link met: Beleid, Landbouw

Verduidelijken van verzekeringspolissen en verantwoordelijkheden
Polissen moeten met betrekking tot impacten van klimaatverandering een duidelijke
omschrijving bevatten wat al dan niet gedekt is. Ook kunnen andere elementen worden
opgenomen, zoals welke maatregelen kunnen genomen worden om de premie te
verminderen (adaptatiemaatregelen).
Landen: Finland (23)
Link met: Beleid, Bedrijven

Onderzoek naar risico’s die gedekt moeten worden
De relevante risico’s zouden in één instrument/polis moeten worden ondergebracht. Een
aantal gevolgen van klimaatverandering (stormschade, hagel, overstromingen, etc.) zijn
moeilijk van elkaar te onderscheiden waardoor conflict kan optreden bij uitbetaling. Ook kan
een grotere pool van te-verzekeren risico’s leiden tot een lagere premie.
Landen: Internationaal/Europa (40)
Link met: Bedrijven, Onderzoek
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Onderzoek naar evenwicht tussen private en publieke verzekering tegen klimaatverandering
Een volledig private markt kan leiden tot onderverzekering bij armere huishoudens in
risicogebieden. Ook grote risico’s kunnen mogelijks niet door de private markt worden
verzekerd. Een volledig publieke verzekering aan de andere kant kan leiden tot onvoldoende
aandacht voor de risico’s van klimaatverandering en de nood om aan adaptatie te doen.
Landen: Internationaal/Europa (40), Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: Onderzoek, Beleid, Bedrijven, Informatie

Opzetten van een verzekeringsinstrument voor landbouwers
Het opzetten van een verzekeringsinstrument dat gericht is op schade aan
landbouwgewassen of het uitbreken van dieren- en plantenziektes, (onder meer) veroorzaakt
door de gevolgen van klimaatverandering. Het kan ook gaan om het aanpassen van
bestaande verzekeringsinstrumenten zodat de gevolgen van klimaatverandering er ook onder
vallen.
Landen: Nederland (49), Frankrijk (30)
Link met: Verzekeringen

Ontwikkelen van risicomanagementmethodes aangepast aan de landbouw
Om adequaat om te gaan met de risico’s van klimaatverandering voor landbouwers, dienen
er methodes van risicomanagement en risicopreventie te worden ontwikkeld. Dit kan
gebeuren in een samenwerking tussen landbouwers, onderzoeksinstellingen en private
actoren (bv. verzekeraars).
Landen: Finland (26)
Link met: Onderzoek, Bedrijven, Verzekeringen

Inkomensdiversificatie van landbouwers
Landbouwbedrijven kunnen robuuster worden tegen de gevolgen van klimaatverandering
(slechte oogsten door extreme weersomstandigheden), door hun inkomen te diversifiëren.
Mogelijke pistes zijn natuurbeheer, toerisme, verwerking en verkoop van landbouwproducten,
etc.
Landen: Nederland (49)
Link met: Informatie

Inkomensverzekering voor landbouwers
Inkomenstabilisatie wordt bij voorkeur niet door Vlaanderen maar op niveau van de Europese
Unie geregeld. In november 2008 werd een tussentijdse "gezondheidscontrole" van het EU-
landbouwbeleid uitgevoerd, de Health Check. Een voorstel werd aangenomen dat toelaat dat
lidstaten met “pijler I middelen” financieel bijdragen in premies voor gewasverzekeringen.
Voorlopig bestaat nog geen inkomens- of opbrengstverzekering in Vlaanderen. De
mogelijkheden voor het ontwikkelen van verzekeringssystemen voor de Vlaamse markt
worden onderzocht.
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Overheidssteun vindt wellicht het beste plaats via het verstrekken van non-proportionele
herverzekering (bij non-proportionele herverzekering dekt de verzekeraar per gebeurtenis de
schade tot een vooraf overeengekomen bedrag en draagt de herverzekeraar in casus de
overheid de resterende schade) en / of premiesubsidies. De EU stimuleert sterk deze
verzekeringen: vanaf 2010 worden de vergoedingen aan landbouwers door het
Landbouwrampenfonds met 50% verminderd als ze niet verzekerd zijn. Er is dus geen
verplichting maar een sterke financiële druk. Op dit moment echter is er nog veel
terughoudendheid, zowel bij verzekeraars (weinig ervaring met de sector, kleine Vlaamse
markt) als bij de landbouwers.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Internationaal, Verzekeringen, Beleid

Informeren van landbouwers over nood aan en mogelijkheid tot adaptatie
Aanleveren van informatie aan landbouwers over klimaatverandering en welke gewassen of
diersoorten geschikt zijn voor adaptatie, alsook de kansen die klimaatverandering biedt in de
Belgische klimaatzone. Ook de nodige informatie omtrent deze soorten wordt beschikbaar
gemaakt (transfer van know-how).
Landen: Frankrijk (30) , Duitsland (24), Vlaanderen (37)
Link met: Informatie

Bosbouwsector (financieel) voorbereiden op klimaatverandering
De bescherming van de bosbouwsector tegen de gevolgen van klimaatverandering
verbeteren, bijvoorbeeld door verzekeringsmechanismen. Verzekeringen kunnen betrekking
hebben op de kwantiteit van het geoogst hout, alsook de kwaliteit. Voorbereiding kan ook
betekenen dat processen en producten worden aangepast aan nieuwe soorten hout of een
verandering in kwaliteit.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Bedrijven, Verzekeringen, Informatie, Bosbouw – groene maatregelen

Aanpassingen aan compensatiemechanisme bij overstromingen
Aanpassingen aan compensatiemechanisme bij overstromingen worden onderzocht. Hierbij
wordt de afweging gemaakt tussen gelijke dekking van de geleden schade voor alle
getroffenen en het aanmoedigen van adaptatiemaatregelen. Compensatiemechanismen
kunnen ook het aanbieden of verplichten van verzekeringen inhouden.
Landen: Finland (50)(28)
Link met: Verzekeringen, Beleid

Beperkingen op watergebruik
In geval van periodes van droogte kunnen beperkingen op watergebruik worden opgelegd,
bv. in droogteplannen. Het kan gaan om (wettelijke) verboden op bepaalde watergebruiken
(sproeien, zwembaden, etc.) of watergebruik door bepaalde (industriële) installaties. In
extreme gevallen kan er worden overgegaan tot waterrantsoenering; dit houdt in dat er
fysiek wordt ingegrepen en de levering van water wordt beperkt (periodes van geen
waterlevering of waterlevering onder lagere druk). Met name aan waterrantsoenering zijn
ethische en sociale risico’s verbonden en moeten zeer goed gecommuniceerd worden.
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Landen: Internationaal/Europa (40)
Link met: Beleid, Informatie

Veiligheid van de visserijvloot
Voorkomen van meer extreme weersomstandigheden kan een effect hebben op de veiligheid
van de visserijvloot. Bewustwording hierrond bij de visserijsector, alsook eventuele
aanpassingen aan de veiligheidsvoorschriften aan boord kunnen nodig zijn.
Landen: Vlaanderen (37)
Link met: Bedrijf, Informatie, Beleid

Aanpassingen om ongemak/risico’s voor passagiers te verminderen
Er worden aanpassingen gedaan aan de transportinfrastructuur (rollend materieel) om het
ongemak of de risico’s voor passagiers te verminderen: ventilatie, vochtigheid, temperatuur.
Er wordt ook aandacht besteed aan de functionaliteit ervan bij pannes (bv. Werking airco bij
uitval trein).
Landen: Verenigd Koninkrijk (33), Duitsland (24)
Link met: Gezondheid, Onderzoek

Ontwikkeling van kennis over kwetsbaarheden, methoden, problematieken, …
Er wordt kennis ontwikkeld over gebieden, sectoren, tijdsperiodes, etc. die extra kwetsbaar
zijn aan problematische impacten van klimaatverandering en de mogelijke toekomstige
evolutie ervan. Er worden de nodige (reddings)methodes voor ontwikkeld.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek

Externe communicatie over klimaatadaptatie
Het versterken van de communicatie over klimaatadaptatie naar verschillende doelgroepen:
brede publiek, beleidsmakers, bedrijven, sectoren, etc. Dit via verschillende – bestaande of
nieuwe – kanalen (brochures, internet, seminaries, …) en met duidelijke doelstellingen
(draagvlak, actie, kennis, voorbereiding, etc.)
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Beleid, Bedrijf

Socio-ecologisch onderzoek
Onderzoek naar de relatie tussen ecologie en de sociale omgeving. In dit onderzoek wordt de
sociale dimensie van duurzaamheid (waarden, belangen, stakeholders, etc.) op gelijke
hoogte gezet met wetenschappelijke bevindingen. Dit kan ertoe bijdragen om
adaptatiestrategieën zo te formuleren dat ze snellere/betere ingang vinden.
Landen: Duitsland (24)
Link met: /
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Vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden
De overheid legt de parameters vast voor klimaatadaptatieactie wanneer zij handelt: bij
infrastructuur, aanbestedingen, etc. Kostenefficiëntie-overwegingen mogen bijvoorbeeld niet
ten koste gaan van weerbaarheid tegen toekomstige klimaatimpacten.
Landen: Verenigd Koninkrijk (47)
Link met: /

Opnemen van klimaatadaptatiecriteria voor ondersteuning
Bij overheidsondersteuning wordt er, waar relevant, criteria rond klimaatadaptatie
opgenomen. Dit wordt gecombineerd met het aanbieden van kennis hoe deze criteria kunnen
ingevuld/vervuld worden.
Landen: Frankrijk (30)
Link met: Onderzoek, Informatie

Bevorderen van bewustwording rond klimaatadaptatie
Voor het voeren van een effectief klimaatadaptatiebeleid is het belangrijk dat er bij de
bevolking voldoende bewustwording is rond de nood aan klimaatadaptatie. Louter
wetenschappelijke onderbouwing is hierbij onvoldoende: er is ook nood aan de
interpreteerbare informatie, mogelijke opties, afwegingen, plaatsing in breder beleid, etc.
Landen: Nederland (25)
Link met: Informatie

Identificeren, formuleren en uitwerken van instrumenten
Er worden instrumenten voor klimaatverandering geformuleerd, onderzocht en indien goed
bevonden uitgewerkt. Mogelijk instrumenten zijn:

- Fondsvorming
- Prijsstellingsbeleid
- Verzekeringsinstrumenten
- Klimaattoets
- Task force
- Spatial DSS (instrument dat GIS-informatie combineert met Decision Support

Systems om beslissingen geografisch interpreteerbaar te maken)
Landen: Nederland (58), Internationaal/Europa (40)
Link met: Onderzoek

Bijdragen aan klimaatadapatiecapaciteit van ontwikkelingslanden
In het kader van ontwikkelingsamenwerking wordt er gewerkt aan de
klimaatadapatiecapaciteit van de ontwikkelingslanden die waarschijnlijk aan de grootste
effecten van klimaatverandering zullen blootgesteld worden. De steun kan gericht zijn naar
lokale, nationale of regionale instellingen of overheden.
Landen: Frankrijk (30), Vlaanderen (37)
Link met: Beleid

Migratie
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Groene maatregelen

Grijze maatregelen

Zachte maatregelen

193. Beleidsfocus op ‘ontvangende gemeenschappen’
Migratie heeft ook een aanzienlijke impact op de ontvangende gemeenschappen. De druk die
migratie legt op de ontvangende gemeenschappen kan door klimaatverandering te groot
worden. Om (interne) migratie te ondersteunen, kan de capaciteit van gemeenschappen die,
nu of in de toekomst, met immigratie te maken krijgen worden versterkt, financieel,
institutioneel, etc.
Landen: Internationaal (63)
Link met: Beleid, Internationaal

194. Beroep doen op diaspora-netwerken
In veel landen zijn er reeds diaspora-gemeenschappen aanwezig, onder andere van
kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze netwerken kunnen ingezet worden om adaptatie aan
klimaatverandering te ondersteunen (informatie verlenen, vereenvoudigen van terugsturen
van ‘remittances’) en/of migratie te beheersen (realistische verwachtingen, legale migratie).
Landen: Internationaal (64)
Link met: Informatie

195. Aandacht voor conflictbemiddeling
Een belangrijk deel van de migratie door klimaatverandering zal binnen landen of regionaal
gebeuren. Dit kan aanleiding geven tot conflicten tussen de migranten en de oorspronkelijke
bevolking, zeker indien ook de oorspronkelijke bevolking een kwetsbare groep betreft. Er kan
bij ontwikkelingssamenwerking specifieke aandacht worden besteed aan het opbouwen van
capaciteit rond conflictbemiddeling bij migratie-stromen.
Landen: Internationaal (64)
Link met: Internationaal

196. Aandacht voor niet-acute impact van klimaatverandering
Migratie omwille van extreme of acute impacts zijn over het algemeen meer zichtbaar en
kunnen op meer begrip rekenen. Een belangrijke deel van de impacts van klimaatverandering
is echter geleidelijk (bv. verdroging). Het onderscheid tussen vrijwillige en noodzakelijke
migratie is daarbij veel moeilijker te leggen. Bij het opmaken van migratiebeleid moet ook
aandacht worden besteed aan slachtoffers van niet-acute impacts van klimaatverandering.
Landen: Internationaal (64)
Link met: Beleid, Internationaal
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197. Pro-actief ontwikkelingssamenwerking-beleid gericht op vermijden klimaat-migratie
Migratie is een bijzonder ingrijpende wijze van adaptatie. Indien mogelijk, zou getracht
moeten worden om dit te vermijden. Dit kan door lokaal het adaptatiebeleid te ondersteunen
en daardoor gebieden/gemeenschappen weerbaarder te maken (Disaster Risk Reduction),
met name in gebieden/regio’s die gevoelig (zullen) zijn voor klimaatverandering. Dit kan
onder meer door:

- Ondersteunen van adaptatiemaatregelen;
- Opbouwen van ‘environmental management’;
- Financieren/ondersteunen van protectieve maatregelen (bv. zeeweringen);
- Opbouwen van institutionele capaciteit (effectief klimaatbeleid).

Landen: Internationaal (65)
Link met: Internationaal

198. Aanpassen van ‘emergency response’ aan klimaatverandering
Bij het plannen van noodinterventies (bv. B-FAST teams), meenemen van specifieke impacts
van klimaatverandering.
Landen: Internationaal (65)
Link met: Internationaal

199. Gecontroleerde migratie als adaptatiebeleid
Wanneer migratie onvermijdelijk wordt, moet getracht worden dit op een gecontroleerde
wijze te laten gebeuren. Dit houdt onder andere in dat het ook om pro-actieve migratie kan
gaan, waarbij er niet gewacht wordt tot er zich een crisissituatie voordoet, maar het beleid
tijdig erkent dat in bepaalde gebieden emigratie nodig is/zal zijn. Dit kan ook toelaten dat
slechts een deel van de bevolking emigreert, en achterblijvers weerbaarder worden tegen
klimaatverandering doordat:

- De druk afneemt door een afname in bevolking;
- De financiële draagkracht kan toenemen door de ontvangst van ‘remittances’;
- De adaptatiecapaciteit kan toenemen door de kennis en netwerken van de

emigranten (diaspora).
Landen: Internationaal (65)
Link met: Beleid, Internationaal

200. Ondersteunen van lokale migratie
Een belangrijk deel van de migratie door klimaatverandering zal binnen landen of regio’s
gebeuren. Deze lokale migratie kan ondersteund worden door ze klimaatbestendig te maken.
Bijvoorbeeld door rural-urban migratie aan te moedigen en te vermijden dat emigranten naar
gebieden vertrekken die (op dat moment of in de toekomst) ook onder druk komen te staan
van impacten van klimaatverandering.
Landen: Internationaal (65)
Link met: Internationaal
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BIJLAGE 5: SCORETABELLEN PRIORITERING MAATREGELEN

SCORES HAALBAARHEID
CRITERIA

0 = geen effect - 1 = weinig effect - 2 = beetje effect - 3 = duidelijk effect - 4 = veel effect
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1 Ontwikkelen van coherente klimaatscenario’s voor België 3 1 2,5 3 3
2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers 1 1,5 2 3 1
3 Oprichting federaal/nationaal klimaatcentrum (centre of excellence) 2,5 1,5 4 3 3
4 webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele gebruiker) 2 2 3 3 3
5  webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot publiek 2 2,5 3 3 3
6 Oprichting federale task force klimaatadaptatie 1 1,5 3 2,5 1
7  Actieve deelname van België aan EU en internationale beleidsinitiatieven 1 1 3 3 2
8 Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau 1,5 2 3 2 1

9
Uitwerken van Klimaattoets :Opnemen van klimaatadaptatie in beleidsvoorbereiding en
beleidsevaluatie 2,5 2 2,5 2 2

10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen 1,5 1,5 2 2,5 1
11 Aandacht voor klimaatsveranderingen bij humanitaire hulp 2 2 2 2 1
12 Aandacht voor klimaatsveranderingen in mariene strategie 2 2 2 2 2
13 Aandacht voor klimaatsveranderingen in vergunningenbeleid op zee 2 2 2 2 1
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14  Aandacht voor klimaatsveranderingen in plantengezondheidsregeling 2 1,5 2 2 1
15 Evalueren Sanitaire fondsen voor dieren en planten 2 1,5 2 2 1
16  onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprocedure 3 2 1,5 2 3
17  evaluatie lijst invasieve soorten 3 1 2 2 2
18 bestrijding van (nieuwe) invasieve soorten 2 1 2 2 3
19  in kaart brengen van kwetsbaarheid van ecosystemen en ecosysteemdiensten 3 1 3 3 3
20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen 1,5 2 2,5 2,5 1,5
21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op klimaatsveranderingen 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5
22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met lidstaten versterken 2 2 2 2,5 1,5
23  identificeren van prioritaire sectoren mbt klimaatadaptatie 2 1 2 2 2
24 ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie 2 2 2 2 2
25 klimaatadaptatie als algemene voorwaarden voor kredietverlening 2 2 1 1 1,5
26  klimaatadaptatiecriteria binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen 2 2 1 1 1,5

27
klimaatadaptatiecriteria binnen bedrijfslabels , certificatiesystemen en awards
aanmoedigen 2 2 1 1 1,5

28
Verdere organisatie van klimaatonderzoek in het algemeen en kennisopbouw in
gespecialiseerde domeinen via multidisciplinaire netwerken 2 2 2 2 3

29 Nieuwe normen voor aanleg van luchthavens 3 3 1 1 2
30  klimaatadaptatie integreren in het nationaal veiligheidsplan luchthavens 3 2 1 1 2
31  in kaart brengen van kwetsbare transportsystemen 2 1 2 3 2
32 Rekening houden met klimaatsveranderingen bij langetermijnplanning 2 2 2 3 2
33  Energiesector aanmoedigen zich aan te passen aan de klimaatsveranderingen 2 2 2 2 2,5
34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren 1,5 1,5 1,5 2,5 2
35  continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in nieuwe werkgroep 1,5 1 2 2,5 1
36  onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie 2 2 2 2 2
37  continu overleg tussen de betrokken overheden en verzekeringssector 1,5 2 1,5 1,5 1
38  Evaluatie sociale wetgeving met het oog op klimaatadaptatie 1,5 3,5 2,5 1 1,5
39 Belgische deelname aan CEN werkzaamheden ihkv nieuw CEN mandaat klimaatadaptatie 2 2 1 2 1
40  aandacht voor klimaatadaptatie bij relevante productnormen 3 2 1 1 2
41  Aandacht voor klimaatsveranderingen in productspecifieke labelsystemen 3 2 1 1 2
42 vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden 2 1 2 1,5 1
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43  Integratie van klimaatadaptatie in Strategic Environmental Assessment 1,5 1 2 2 1

SCORES WENSELIJKHEID
CRITERIA
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1 Ontwikkelen van coherente klimaatscenario’s voor België 3,5 2,5 3 3 3 3,5
2 Organisatie informatiesessie voor beleidsmakers 4 1 3 3 1 3
3 Oprichting federaal/nationaal klimaatcentrum (centre of excellence) 3 3 3 3 2,5 3
4 webplatform INTRANET creëren voor klimaatadaptatie (professionele gebruiker) 3 2 3 2,5 2 2
5  webplatform EXTRANET creëren voor klimaatadaptatie voor groot publiek 2,5 2 2,5 2,5 1,5 2
6 Oprichting federale task force klimaatadaptatie 3 2 3 2,5 2 2,5
7  Actieve deelname van België aan EU en internationale beleidsinitiatieven 3,5 2,5 3 2,5 3,5 3
8 Coördinatie tussen federale en regionale beleidsniveau 4 2 3,5 3 2 3,5

9
Uitwerken van Klimaattoets :Opnemen van klimaatadaptatie in beleidsvoorbereiding en
beleidsevaluatie 3,5 2 3 3 2,5 3

10 Gebruik KLIMOS Toolkit bevorderen 3 2 2 2 2 2
11 Aandacht voor klimaatsveranderingen bij humanitaire hulp 2 2 2 2 2 1
12 Aandacht voor klimaatsveranderingen in mariene strategie 3 2 2 2 1,5 1
13 Aandacht voor klimaatsveranderingen in vergunningenbeleid op zee 3 2 2 2 1,5 1
14  Aandacht voor klimaatsveranderingen in plantengezondheidsregeling 3 1,5 2 2 2 1,5
15 Evalueren Sanitaire fondsen voor dieren en planten 2 1,5 2 2 1 1
16  onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinaties en vaccinatieprocedure 2 0 2 2,5 1 2
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17  evaluatie lijst invasieve soorten 4 0 2 2 2 3
18 bestrijding van (nieuwe) invasieve soorten 4 1 3 2 2,5 3
19  in kaart brengen van kwetsbaarheid van ecosystemen en ecosysteemdiensten 3 2 3 3 2,5 3
20 Evaluatie communicatie en coördinatieprocedure bij klimaatcrisissen 3,5 0,5 2 3 2 2
21 Evaluatie nood- en interventieplan specifiek gericht op klimaatsveranderingen 3,5 1 3 3 3 2
22 Samenwerking op vlak van klimaatrampen en reddingswerken met lidstaten versterken 3 0 2,5 2 4 2
23  identificeren van prioritaire sectoren mbt klimaatadaptatie 4 2 2 2 1,5 2
24 ondernemingen begeleiden inzake klimaatadaptatie 3 3 3 2 2 2
25 klimaatadaptatie als algemene voorwaarden voor kredietverlening 2 1 3 2 2 1
26  klimaatadaptatiecriteria binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen 2 2 1 2 0,5 1

27
klimaatadaptatiecriteria binnen bedrijfslabels , certificatiesystemen en awards
aanmoedigen 2 2 2 2 2 1

28
Verdere organisatie van klimaatonderzoek in het algemeen en kennisopbouw in
gespecialiseerde domeinen via multidisciplinaire netwerken 3 2 2 2 2,5 2

29 Nieuwe normen voor aanleg van luchthavens 3 0 3 2 1,5 2
30  klimaatadaptatie integreren in het nationaal veiligheidsplan luchthavens 3 0 2 2 2 2
31  in kaart brengen van kwetsbare transportsystemen 3 1 2 2 2,5 2
32 Rekening houden met klimaatsveranderingen bij langetermijnplanning 3 2 3 1 1,5 3
33  Energiesector aanmoedigen zich aan te passen aan de klimaatsveranderingen 3 2 2,5 2,5 3 2,5
34 Onderzoek rond elektriciteitsstockage stimuleren 3 1,5 2 2,5 2 2
35  continu overleg tussen de betrokken overheden en energiesector in nieuwe werkgroep 3,5 1,5 2 2 2 1,5
36  onderzoek naar financiering van klimaatadaptatie 2,5 0,5 1 1,5 1 1
37  continu overleg tussen de betrokken overheden en verzekeringssector 3 1,5 1,5 2 2 1,5
38  Evaluatie sociale wetgeving met het oog op klimaatadaptatie 2 0 1 1 0 1
39 Belgische deelname aan CEN werkzaamheden ihkv nieuw CEN mandaat klimaatadaptatie 2 0 2 1 3 1
40  aandacht voor klimaatadaptatie bij relevante productnormen 3 1,5 1,5 2 1 1
41  Aandacht voor klimaatsveranderingen in productspecifieke labelsystemen 2,5 1,5 1 2 1 0,5
42 vastleggen van klimaatadaptatieparameters in overheidsoptreden 3 1 2 2 1 1
43  Integratie van klimaatadaptatie in Strategic Environmental Assessment 3 1 2 2 2,5 1
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