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SAMENVATTING 
 
Op 29 november begint in Cancún in Mexico, de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde 
Naties. Na de mislukking van de conferentie in Kopenhagen vorig jaar, zijn de 
verwachtingen een pak minder hoog gespannen deze keer. Voor de meeste waarnemers zal 
de top van Cancún al een succes zijn als de afspraken van vorig jaar geconsolideerd 
worden. Dit Leuvens Economisch Standpunt gaat in op enkele economische aspecten van 
het klimaatbeleid op wereldschaal. Hoe groot is de uitdaging waarvoor de onderhandelaars 
staan rekening houdend met het grote aandeel en sterke groeiritme van de uitstoot in 
opkomende economieën zoals China en India? Is het beter een akkoord te zoeken met een 
kleine groep landen? Worden er best absolute of relatieve uitstootbeperkingen opgelegd en 
is het beter om een koolstofbelasting te gebruiken als beleidsinstrument in plaats van een 
systeem van verhandelbare emissierechten? Welke rol kunnen flexibele instrumenten 
spelen en is het een goed idee om een importbelasting op koolstofinhoud te hanteren om de 
competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren? Algemeen kunnen we stellen dat er 
nog een hele lange weg afgelegd moet worden, alvorens er op internationaal vlak sprake 
zal zijn van een coherent klimaatbeleid. Cancún zal bijgevolg maar een tussenstop zijn op 
deze weg.  
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1. INLEIDING 
 
Voor de meeste waarnemers is de klimaattop in Kopenhagen in december 2009 uitgedraaid 
op een complete mislukking; eerder een klimaatflop dan een klimaattop. De verwachtingen 
waren nochtans hoog gespannen op voorhand. Actiegroepen allerhande hadden wereldwijd 
manifestaties opgezet om politici onder druk te zetten om een nieuw globaal 
klimaatakkoord te onderhandelen met concrete doelstellingen voor de beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen op middenlange en lange termijn. Het akkoord van 
Kopenhagen moest een waardige opvolger zijn van het Kyoto Protocol waarvan de eerste 
verbintenisperiode afloopt eind 2012. Er werd ook veel verwacht van de Amerikaanse 
President Obama die, in tegenstelling tot zijn voorganger J.W. Bush, van 
klimaatverandering een belangrijk campagnethema gemaakt had en die de Verenigde 
Staten graag een internationale leidersrol zou zien spelen op dat vlak. 
 
Het is echter anders uitgedraaid. Ondanks grote inspanningen tot op het allerlaatste 
moment is er slechts een mager Kopenhagen akkoord uit de bus gekomen. De eindtekst is 
slechts door een beperkte groep van landen ondertekend. De tekst zelf is vaag en bevat 
geen concrete cijfers over met hoeveel en tegen wanneer de uitstoot van broeikasgassen 
naar beneden moet in de toekomst. In de eerste weken van 2010 hebben de betrokken 
landen dan hun beloftes officieel ingediend (de zogenaamde “pledges”, zie 
http://www.usclimatenetwork.org/policy/copenhagen-accord-commitments voor een 
overzicht) maar die getuigen niet van heel grote ambities. Er is ook weinig of geen 
vooruitgang geboekt op het vlak van de financiering van de kosten die 
ontwikkelingslanden zullen moeten maken om zich aan te passen aan de toekomstige 
klimaatverandering. De mechanismen bestaan in theorie maar de financiële bijdragen 
blijven beneden de verwachtingen. Ook over het internationaal juridisch kader waarbinnen 
het nieuw akkoord moet uitgewerkt worden, zijn meer vragen dan antwoorden gekomen. 
 
Maar er zijn ook enkele positieve signalen. Voor de eerste keer heeft een internationaal 
klimaatakkoord een lange termijn klimaatdoelstelling vastgelegd. In het bijzonder beloven 
de ondertekenaars van de Kopenhagen tekst om de stijging van de gemiddelde temperatuur 
niet boven 2°C (in vergelijking met de periode voor de industriële revolutie, dus de 18de 
eeuw) te laten uitstijgen. Bovendien waren enkele sterk groeiende ontwikkelingslanden, 
met name o.a. Brazilië, India, Zuid-Afrika en China, sterk betrokken bij het 
onderhandelingswerk en het uitschrijven van het akkoord. Ook op enkele andere vlakken is 
wel degelijk vooruitgang geboekt. Zo hebben alle ondertekenaars verdere stappen aanvaard 
om hun uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen en te laten verifiëren door 
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internationale instanties. Ook op het vlak van de financieringsmechanismen om de 
ontbossing af te remmen is er vooruitgang.  
 
Momenteel wordt een nieuwe klimaattop voorbereid die van 29 november tot 10 december 
2010 plaats vindt in Cancún in Mexico. Tegen deze achtergrond van de recente 
internationale ontwikkelingen in het klimaatbeleid stelt zich de vraag wat economen 
daarover te zeggen hebben. Hierover zijn vroeger reeds heel wat bijdragen gepubliceerd 
(onder meer ook in de reeks Leuvense Economische Standpunten, zie Eyckmans en Proost 
(1998), Proost en Van Regemorter (2007) en De Grauwe, Proost, Schokkaert en Van 
Regemorter (1990)). In deze bijdrage wil ik daarom inzoomen op een aantal actuele vragen 
en problemen die in vorige publicaties niet aan bod gekomen zijn. 
 
In het bijzonder ga ik eerst de enorme uitdagingen schetsen waarvoor de internationale 
klimaatonderhandelingen staan. Daarna probeer ik vanuit economische theorie enkele 
concrete aanbevelingen te destilleren om internationale klimaatonderhandelingen meer 
kans op slagen te geven. De rol van flexibele instrumenten zoals emissiehandel en 
internationale handel in emissie-intensieve producten komen hierbij ook aan bod, alsook de 
keuze tussen een emissiebelasting of verhandelbare emissierechten. Tot slot volgen nog 
enkele beschouwingen over de keuze tussen aanpassen aan en/of vermijden van 
klimaatschade.  
 
 
2. STAND VAN ZAKEN  
 
2.1. De enorme uitdaging om de emissies van broeikasgassen terug te dringen 

De uitstoot van broeikasgassen op Wereldvlak, en in het bijzonder van koolstofdioxide of 
CO2 die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, is tussen 1990 en 2008 met 
ongeveer 40% toegenomen. Het gemiddelde jaarlijks groeipercentage bedraagt iets minder 
dan 2% per jaar. Achter dit gemiddelde gaat natuurlijk een grote verscheidenheid schuil. 
Onderstaande figuur toont de evolutie van de CO2 emissies van de grote economieën. 
Opvallend is de sterke groei van opkomende economieën zoals China en India, de quasi 
stabiele evolutie van Europa, en de sterke achteruitgang van Eurazië (dat zijn voornamelijk 
Rusland en Oekraïne) in de jaren negentig. In Japan en de Noord-Amerika (dat zijn de 
Verenigde Staten en Canada) is de uitstoot met respectievelijk 16% en 18% toegenomen 
tussen 1990 en 2008. De mondiale economische crisis is nog maar net zichtbaar in de 
beschikbare data. In vele geïndustrialiseerde landen daalden de emissies in 2008 lichtjes in 
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vergelijking met 2007. Deze daling zal zonder twijfel meer uitgesproken zichtbaar zijn als 
de nieuwe gegevens voor 2009 uitkomen. Maar op Wereldniveau bleef de uitstoot 
toenemen omdat de daling in de geïndustrialiseerde landen teniet gedaan wordt door de 
stijging van de uitstoot in de opkomende landen zoals China en India. 

 
Figuur 1: evolutie van CO2 emissies van fossiele brandstoffen (index, 1990=100) 

 

[eigen berekeningen op basis van gegevens van World Resource Institute, http://www.wri.org] 

 
 
Doorheen de tijd is er een opvallende verschuiving gebeurd van de aandelen van de grote 
economieën in de globale uitstoot. Tot enkele decennia geleden waren de westerse, sterk 
geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de uitstoot. Maar in 
de laatste jaren merken we een duidelijke opmars van ontwikkelingslanden zoals blijkt uit 
Figuur 2. Volgens de meest recente schattingen heeft China de Verenigde Staten van de 
eerste plaats verdrongen als grootste producent van broeikasgassen. 
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Figuur 2: aandelen in wereld CO2 emissies in 2008 

 
 

[eigen berekeningen op basis van gegevens van World Resource Institute, http://www.wri.org] 

 
 
In deze bijdrage willen we niet ingaan op de wetenschappelijke discussies rond het 
broeikaseffect. Bijvoorbeeld de vraag wat de bijdrage is van de toegenomen emissies van 
broeikasgassen aan de ondertussen waargenomen lichte stijging van de gemiddelde 
wereldtemperatuur. Of de vraag welke gevolgen dit zal meebrengen voor de zeespiegel, 
ecosystemen en de economie in de nabije en verre toekomst. We verwijzen de 
geïnteresseerde lezer naar bijvoorbeeld het “Intergovernmental Panel on Climate Change” 
IPCC (zie http://www.ipcc.org) dat op regelmatige basis overzichtsrapporten uitbrengt die 
de stand van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot het broeikaseffect 
samenvatten, zie IPCC (2007). Evenmin gaan we in op de discussie tussen economen over 
wat het meest wenselijke niveau van emissieplafond zou zijn, rekening houdend met alle 
kosten en baten, nu en in de toekomst. Het Stern rapport, zie Stern (2007), geeft een 
uitgebreid overzicht van de argumenten en literatuur. Maar wat we uit deze documenten 
met zekerheid kunnen besluiten, is dat er heel grote inspanningen nodig zullen zijn om de 
temperatuurverandering binnen veilige grenzen te houden. Een veel gebruikt referentiepunt 
is dat de gemiddelde wereldtemperatuur met niet meer dan +2°C zou mogen stijgen. Om 
beneden deze grenswaarde te blijven, zijn heel diepe reducties (in vergelijking met het 
niveau in 1990) van de uitstoot van broeikasgassen nodig, tot min 50% tegen 2050 en zelfs 
min 80% of meer tegen 2100, zie IPCC (2007) of Rogelj et al. (2010). 
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De combinatie van Figuur 1 en 2 toont heel duidelijk de enorme uitdaging waarvoor het 
internationaal klimaatbeleid staat. Om de aanbevelingen van de klimatologen te volgen, 
moet de uitstoot zeer drastisch dalen over de volgende decennia. Er is niet enkel een 
ontkoppeling tussen de groei van emissies en de economische activiteit nodig, maar een 
sterke daling in absolute termen. Als we echter de groeipaden bekijken van opkomende 
economieën (Figuur 1), gecombineerd met hun groot aandeel in de globale uitstoot (Figuur 
2), dan kunnen we niet om de vaststelling heen dat de uitdaging enorm is en dat China, 
India en andere grote ontwikkelingslanden van cruciaal belang zijn om tot een effectief 
klimaatbeleid op lange termijn te komen. 
 
2.2. Internationale klimaatbeleidsinitiatieven 

Internationaal wordt er al lange tijd gewerkt aan de coördinatie van het klimaatbeleid van 
individuele landen. Een mijlpaal hierbij was de Top van de Aarde (Earth Summit) in 1992 
in Rio de Janeiro. Daar is een kaderovereenkomst uitgewerkt om een internationaal 
klimaatbeleid uit te werken, de zogenaamd UN Framework Convention on Climate Change 
UNFCCC, zie http://www.unfccc.org. In dit akkoord werd afgesproken om op regelmatige 
tijdstippen met de leden (“parties” in het jargon) samen te komen om concretere 
maatregelen en afspraken uit te werken. Vandaar de jaarlijkse Conference of the Parties 
(CoP in het jargon) die dit jaar in Cancún plaatsvindt en vorig jaar in Kopenhagen.  
 
Een andere belangrijke mijlpaal is het Kyoto Protocol dat in feite een uitkomst is van CoP 
3 die in 1997 in Kyoto, Japan, werd gehouden. In dit verdrag verbinden een dertigtal 
landen er zich toe om hun uitstoot van zes broeikasgassen, waaronder CO2, te verminderen 
met ongeveer 5% in vergelijking met het basisjaar 1990. De gecummuleerde emissies 
tijdens de periode 2008-2012 (de zogenaamde “committment periode”) zullen vergeleken 
worden met de uitstoot in het basisjaar 1990 om te verifiëren of landen zich aan hun Kyoto 
beloftes gehouden hebben. Belangrijk hierbij is op te merken dat ontwikkelingslanden 
zoals China, India en Brazilië in Kyoto geen bindende beperkingen op hun uitstoot 
aanvaard hebben. Behalve kwantitatieve restricties op de uitstoot, bevat het Kyoto Protocol 
ook een aantal flexibiliteitsinstrumenten die het mogelijk maken voor landen die 
uitstootplafonds op zich genomen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen door in 
andere landen emissiereducties te financieren. De bekendste hiervan zijn emissiehandel en 
het “clean development mechanism” CDM. Deze flexibiliteitsinstrumenten behelzen 
transacties tussen landen. Ons land bijvoorbeeld maakt er gebruik van om een deel van zijn 
Kyoto verplichtingen in te vullen (voor meer details, zie: Vijfde Belgische Nationale 
Mededeling Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 
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(2009)). De eerste verbintenisperiode van het Kyoto Protocol loopt af in december 2012 en 
vandaar de dringende noodzaak om een opvolger klaar te hebben. 
 
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat de Europese Unie verregaande engagementen 
heeft aangegaan in het domein van klimaatbeleid. Het fameuze 20-20-20 klimaat & energie 
pakket (zie http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/package_en.htm) voorziet een daling 
van de uitstoot van broeikasgassen met 20%, een aandeel van hernieuwbare energie van 
20% in de primaire energie-opwekking en een verbetering van de energie-efficiëntie met 
20% in de EU tegen 2020. Een onderdeel van dit pakket is het Europese systeem van 
emissiehandel (EU Emission Trading Scheme ETS, zie 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm) dat een mechanisme van 
verhandelbare CO2 emissierechten tussen bedrijven heeft opgezet. Dit systeem is in de EU 
operationeel sinds 2005, het omvat ongeveer 10.000 installaties en staat voor ongeveer 
50% van de CO2 uitstoot en 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Het 20-20-20 pakket 
steunt sterk op een verdere uitbouw van het EU Emission Trading Scheme. 
 
Er wordt dus zeker op vele vlakken getimmerd aan de weg, maar alles bij elkaar genomen 
staan we nog maar aan het absolute begin. Als we bijvoorbeeld kijken naar het verwachte 
effect van het Kyoto Protocol op de uitstoot van broeikasgassen, dan moeten we een 
vergrootglas gebruiken om op niveau van de wereldemissies een verschil te zien. Terwijl 
de uitstoot van CO2 (het belangrijkste maar slechts één van de zes broeikasgassen onder 
het Kyoto Protocol) in de Annex I landen (dat zijn de landen die in Kyoto effectieve 
beperkingen aanvaard hebben) met ongeveer 9% gedaald is in 2008 tegenover 1990, zien 
we tegelijkertijd dat in de rest van de Wereld de uitstoot met goed 75% is toegenomen. De 
daling bij de relatief kleine groep van Kyoto partners wordt teniet gedaan door de sterke 
toename bij de veel grotere groep landen die geen verplichtingen op zich genomen hebben, 
zie IEA (2010) voor de precieze cijfers. We kunnen besluiten dat de landen die het Kyoto 
Protocol geratificeerd hebben en concrete engagementen aangegaan zijn, hun beloftes 
hoogst waarschijnlijk zullen waarmaken (enkele uitzonderingen zoals Canada en Australië 
niet te na gesproken, maar dat wordt goed gemaakt door sterke dalingen in Rusland en 
Oekraïne). Maar het is zeer de vraag of de geobserveerde daling van de uitstoot van de 
Kyoto club het gevolg is van strenge beleidsmaatregelen of eerder het gevolg van andere 
factoren, bijvoorbeeld de sterke daling van de uitstoot in de transitielanden in de jaren 
negentig. 
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3. VRIJBUITERSGEDRAG TEGENGAAN 
 
Waarom staan we internationaal dan nog niet verder? In Eyckmans & Proost (1998) wordt 
omstandig uitgelegd dat het beperken van de uistoot van broeikasgassen een perfect 
voorbeeld is van een zuiver publiek goed. De voordelen van klimaatbeleid, dat wil zeggen 
lagere schade als gevolg van klimaatverandering, zijn niet uitsluitbaar. Elk land in de 
wereld zal profiteren van een minder sterke opwarming van het klimaat en stijging van de 
zeespiegel, ook die landen die geen enkele inspanning geleverd hebben om hun uitstoot 
zelf te beperken. Dit fenomeen noemen we vrijbuitersgedrag (free riding). We weten uit 
economische theorie en praktijk dat, als gevolg van dit vrijbuitersgedrag, publieke 
goederen onvoldoende geproduceerd zullen worden in een vrije markt context, zie 
ondermeer Decoster et al. (2010) en Proost en Rousseau (2007). Overheidsoptreden is 
nodig om de voorziening van publieke goederen op te krikken tot op het maatschappelijk 
wenselijke niveau, bijvoorbeeld door het heffen van belastingen om met die inkomsten de 
kosten van ondermeer onderwijs, infrastructuur, veiligheid en dergelijke te financieren. 
Maar op het internationale vlak werkt deze oplossing niet omdat er geen internationale 
overheid bestaat die regulerend kan optreden met bindende uitstootbeperkingen of 
emissiebelastingen kan opleggen. Internationaal kunnen enkel vrijwillige akkoorden 
gestalte geven aan het klimaatbeleid. 
 
Deze analyse leidt onmiddellijk tot de conclusie dat een ambitieus internationaal 
klimaatakkoord altijd heel moeilijk zal liggen. Internationale samenwerking zou de Wereld 
in zijn geheel ten goede kunnen komen maar er zullen altijd een aantal individuele landen 
zijn voor wie de individuele kosten van ambitieuze emissiebeperkingen groter uitvallen 
dan de vermeden klimaatschade. Dit is bijzonder het geval bij landen zoals China, Rusland 
of India. Enerzijds hebben zij nog vele goedkope mogelijkheden om hun uistoot terug te 
dringen door het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun economie bijvoorbeeld. Dit 
maakt hen interessante partners in een globaal klimaatakkoord omdat zij veel 
emissiereductie kunnen aanleveren. Anderzijds is hun waardering van de vermeden 
klimaatschade minder hoog, bijvoorbeeld omdat zij meer op korte termijn ontwikkeling 
focussen. Het gevolg is dat deze landen weinig geneigd zijn om een internationaal 
klimaatakkoord met ambitieuze verplichtingen te onderschrijven, zie Eyckmans en Tulkens 
(2005) voor meer details. 
 
De gebeurtenissen in Kopenhagen tijdens CoP 16 in 2009 zijn nog maar eens een bewijs 
van het feit dat deze economische analyse nog niets van zijn kracht verloren heeft. In 
Kopenhagen is overeengekomen dat de ondertekenaars hun nationale doelstellingen zullen 
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doorgeven om ze op te nemen in een meer omvattend internationaal akkoord. In plaats van 
te vertrekken van de lange termijn klimaatdoelstelling om de stijging van de temperatuur 
onder de 2°C houden en terug te rekenen welke maximale emissiepaden dit nog zou 
toelaten, heeft men in de slottekst van Kopenhagen gekozen voor een bottom-up aanpak. 
Alle landen geven hun individuele doelstellingen door en die zullen samen aanleiding 
geven tot de nieuwe globale klimaatdoelstelling. Laat het heel duidelijk zijn dat dit niet 
veel meer gaat opleveren dan wat deze landen sowieso zouden doen, met of zonder 
klimaatakkoord. Met andere woorden, dit zal weinig additionele inspanningen opleveren 
bovenop een business-as-usual scenario, laat staan de Wereld op weg zetten naar het 
respecteren van een +2°C plafond aan de toekomstige temperatuursverandering, zie 
bijvoorbeeld Rogelj et al. (2010). 
 
Zijn er dan echt geen mogelijkheden om aan deze impasse te ontkomen? Meer 
doorgedreven theoretische economische analyse geeft enkele aanknopingspunten die 
suggesties kunnen opleveren om de kans op slagen van internationale klimaatakkoorden te 
verhogen.  
 
Men zou kunnen twijfelen aan de onderliggende veronderstellingen in de vrijbuitersanalyse 
dat landen enkel en alleen geïnteresseerd zouden zijn in hun eigenbelang. Experimenteel 
onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat mensen gemakkelijker willen samenwerken 
als ze elkaar beter kennen (dat wil zeggen in een niet-anonieme context), elkaar 
herhaaldelijk terug tegen zullen komen (eventueel in andere contexten) en ze een 
duidelijke link zien tussen hun individueel gedrag en het maatschappelijk wenselijke 
consensusgedrag. Maar, ondanks het feit dat deze verfijningen heel relevant zijn in meer 
lokale problemen (zie bijvoorbeeld ook de 2009 Nobelprijs voor Economie voor Ostrom), 
zullen ze weinig zoden aan de dijk zetten in het internationale klimaatbeleid. Keer op keer 
blijken landen vooral hun nationale belangen belangrijker te vinden dan het algemeen 
belang.  
 
Meer vruchtbare suggesties kunnen we destilleren uit de speltheorie, de analyse van 
strategische interactie tussen spelers. Een basisuitgangspunt bij speltheorie is dat spelers 
(landen) een strategie kiezen in hun eigen voordeel. Er wordt bijvoorbeeld op regelmatige 
basis onderhandeld over de klimaatproblematiek. En in de context van herhaalde spelen is 
het aangetoond dat spelers gemakkelijker tot samenwerking kunnen komen. De reden 
waarom heeft te maken met het feit dat ze veel gesofisticeerde strategieën kunnen spelen 
om hun tegenstrevers onder druk te zetten. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je wil 
samenwerken zolang de tegenstrevers ook samenwerken. Maar zo gauw je merkt dat één 
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van je tegenstrevers afwijkt van de afspraak, straf je hem door je samenwerking voor één 
of meerdere perioden op te zeggen. Een voorbeeld van dit soort meer gesofisticeerde 
strategieën zagen we door Europa gespeeld worden in de maanden die aan de 
onderhandelingen in Kopenhagen vooraf gingen. De EU had lang op voorhand 
aangekondigd dat het unilateraal zijn uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen met 
20% tegen 2020. En dat, als andere landen gelijkaardige verplichtingen zouden aannemen, 
de EU bereid was om verder te gaan tot min dertig procent. Op het eerste gezicht een 
interessante en mogelijk efficiënte strategie om andere landen (met name de VS) over de 
streep te trekken. Maar het probleem met dit soort strategieën is geloofwaardigheid en 
impact van de straf. Een strafmaatregel is niet geloofwaardig als die diep in het eigen vlees 
snijdt van de speler die ze doorvoert. En, in het kader van de klimaatverandering, is het 
duidelijk dat het verschil tussen min 30 procent samen, of 20% individueel, geen groot 
verschil uitmaakt voor de evolutie van het klimaat op middenlange termijn. Met andere 
woorden, deze strategie zit op zich goed in elkaar, maar er ging onvoldoende stimulans van 
uit om andere landen echt op andere gedachten te brengen, zie Bréchet et al. (2010).  
 
Een eerste conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat het heel gevaarlijk is om grote 
unilaterale inspanningen te beloven. Dit maakt vrijbuiten voor andere landen des te 
interessanter. Om samenwerking te bevorderen, is het vanuit een speltheoretisch 
perspectief, beter om de tegenstrever de gevolgen te laten voelen van zijn of haar 
weigering om mee te werken. In het klimaatverhaal betekent dit dus dat vrijbuiters meer 
klimaatverandering zouden moeten ondergaan wanneer ze niet willen meewerken.  
 
Ten tweede wil ik de rol van psychologische, culturele en historische factoren 
benadrukken. Het ligt heel moeilijk voor heel wat ontwikkelingslanden om zich in te 
schrijven in een internationaal akkoord waarbij de westerse landen een dominante rol 
spelen. Gegeven de geschiedenis (kolonisatie) zijn veel ontwikkelingslanden heel gehecht 
aan hun absolute soevereiniteit en wensen zij op geen enkele manier de les gespeld te 
worden door andere landen. Het aanvaarden van absolute plafonds aan hun uitstoot van 
broeikasgassen ligt bijgevolg heel moeilijk en daarom zou het beter zijn om andere vormen 
van verbintenissen toe te laten in een internationaal akkoord. China heeft zich bijvoorbeeld 
geëngageerd in het kader van het Kopenhagen Akkoord om zijn uitstoot van 
broeikasgassen per eenheid productie (ton CO2 per $ BBP) terug te dringen met 40% à 
45% tegen 2020. Dit type van engagementen is waarschijnlijk makkelijker voor 
ontwikkelingslanden om te aanvaarden dan absolute beperkingen. De tendens is natuurlijk 
mogelijk ook gevaarlijk omdat voor het klimaat uiteindelijk enkel de uitstoot in absolute 
tonnen CO2 telt en dat die met relatieve engagementen niet direct gecontroleerd wordt. 
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Maar, zoals Verbruggen (2009) argumenteert, zou via het opzetten van een monitoring 
systeem en interim doelstellingen dit wel het begin kunnen zijn van effectieve 
emissiebeperkingen. 
 
Ten derde, is het waarschijnlijk beter om met een beperkte groep van grote landen een 
initieel akkoord uit te werken in plaats van te proberen alle UNFCCC leden van bij het 
begin mee te betrekken in het onderhandelingsproces. Een vaak gehoorde klacht tegen het 
UNFCCC proces is dat het hopeloos ingewikkeld is en veel veto macht geeft aan 
individuele landen. Vandaar lijkt het ook een goede evolutie die in Kopenhagen is ingezet, 
om met een beperkte groep van grote uitstoters eerst rond de tafel te gaan zitten en een 
principeakkoord te onderhandelen. Een blik op de verdeling van de uitstoot is hierbij heel 
verhelderend. Uit Figuur 2 blijkt duidelijk dat het gezamenlijke aandeel van Noord-
Amerika, Europa, Eurazië, China, Japan en India ongeveer 75% van de globale CO2 
emissies in 2008 bedroeg. Als met deze groep landen een akkoord kan gesloten worden, 
dan is al een groot deel van de uitstoot gedekt. De resterende landen kunnen daarna al dan 
niet aansluiten maar dat zal het uiteindelijke resultaat niet meer dramatisch beïnvloeden. 
Een andere mogelijkheid in die richting is dat verschillende groepen van gelijkgezinde 
landen onder elkaar deelakkoorden afsluiten en dat die later aan elkaar gekoppeld worden, 
bijvoorbeeld door een systeem van verhandelbare emissierechten. Dat brengt mij tot de rol 
van flexibele instrumenten in internationaal klimaatbeleid. 
 
 
4. DE ROL VAN FLEXIBELE INSTRUMENTEN 
 
4.1. Internationale “carbon markets” 

Economen zijn grote voorstanders van beleidsinstrumenten die het mogelijk maken om de 
uitstootbeperkingen flexibel te herverdelen tussen landen, sectoren en individuele 
emissiebronnen. Op die manier is het makkelijker om de globale doelstelling op 
kostenefficiënte wijze te bereiken, zie bijvoorbeeld De Grauwe et al. (1990). 
Kostenefficiëntie in klimaatbeleid betekent dat emissiebronnen die hun uitstoot tegen lage 
kostprijs kunnen terugdringen, relatief meer inspanningen moeten leveren dan bronnen 
waar de kosten snel hoog oplopen. Systemen van emissiehandel zijn voorbeelden van een 
flexibele aanpak van het probleem. Het Kyoto Protocol voorziet dan ook in een hele reeks 
flexibele instrumenten. Zo kunnen landen een gezamenlijke verplichting opnemen en die 
inspanning onderling herverdelen (een zogenaamde “bubble”). De EU heeft van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt en haar totale doelstelling van min 8% herverdeeld onder de 
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lidstaten. Landen die kwantitatieve emissiebeperkingen aanvaard hebben, kunnen ook 
onder elkaar emissierechten verhandelen (“emissions trading”) of projecten implementeren 
op elkaars grondgebied (“joint implementation”). Ook werd de mogelijkheid voorzien dat 
geïndustrialiseerde landen een deel van hun verplichting gaan invullen door projecten in 
ontwikkelingslanden op te zetten en financieren (“clean development mechanism”). Naast 
de emissiehandel tussen landen die door het Kyoto Protocol mogelijk is gemaakt, heeft de 
EU in 2005 een intern systeem van emissiehandel opgezet. Dit systeem is fundamenteel 
anders dan het Kyoto mechanisme omdat het handel tussen ondernemingen betreft. 
Nochtans is er ook een link met het Kyoto systeem omdat onder het EU systeem, bedrijven 
in beperkte mate gebruik kunnen maken van CDM projecten om hun verplichtingen na te 
komen. 
 
Ondertussen is die hele koolstofmarkt big business geworden. Volgens het Carbon Market 
Report 2010 van de Wereld Bank ging er in 2009 goed 144 miljard US$ om in de 
verschillende koolstofmarkten samen, zie Kossoy en Ambrosi (2010). Het EU 
emissiehandel systeem tussen private ondernemingen nam hiervan een kleine 120 miljard 
US$ voor zijn rekening, de CDM markt staat voor een goede 2.6 miljard US$. Ondanks 
deze indrukwekkende cijfers, zijn de resultaten in de praktijk niet altijd even bemoedigend. 
Vooral de CDM projecten liggen al lang onder vuur omdat ze moeilijk verifieerbaar zijn en 
de transactiekosten als gevolg van de sterke bureaucratie erg hoog oplopen. Bovendien is 
het duurzaam karakter van een aantal van deze projecten zeer twijfelachtig (denk aan de 
projecten die methaangas opvangen uit vuilnisbelten in ontwikkelingslanden en het gas 
gewoon affakkelen waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Omdat methaan een 
krachtiger broeikasgas is dan CO2, kan je volgens de regels van het CDM spel hiervoor 
emissiekredieten ontvangen die duur verkocht kunnen worden op de markt). Bovendien is 
de toekomst van de CDM markt onzeker omdat de vraag naar CDM projecten na 2012 
onzeker is. Bijna alle waarnemers zijn het erover eens dat het systeem hervormd zou 
moeten worden maar over hoe en wat precies lopen de meningen ver uit elkaar bij de 
internationale onderhandelaars. 
 
Ondanks de duidelijke problemen met het CDM systeem, zou ik toch een lans willen 
breken voor internationale emissiemarkten en CDM. Het mooie aan CDM is dat het een 
systeem biedt om landen die geen uitstootbeperkingen op zich willen nemen, toch te 
betrekken in de globale inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
Het biedt grote mogelijkheden om financiële stromen te organiseren naar 
ontwikkelingslanden die minder zichtbaar (en dus minder politiek gevoelig liggen) dan 
directe monetaire transfers. Het is bijvoorbeeld ondenkbaar dat de Verenigde Staten, van 
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staat tot staat, grote bedragen geld zouden geven aan China om te investeren in energie-
efficiëntie (en zeker nu, na de mid term verkiezingen van november 2010, zal President 
Obama het nog moeilijker dan tevoren hebben om klimaatmaatregelen door het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te loodsen.). In het CDM wordt hetzelfde doel 
bereikt maar via gedecentraliseerde transfers waarbij de private sector een belangrijke rol 
speelt. 
 
Ook het Europese systeem van emissiehandel wordt bekritiseerd. Ondanks de mooie 
theoretische argumenten voor emissiehandel, is er in de praktijk niet veel druk uitgegaan 
van het ETS systeem om de uitstoot te beperken. De prijs van emissierechten is in de eerste 
testfase (2005-2007) gekelderd omdat de nationale EU lidstaten teveel emissierechten in de 
markt gebracht hadden. Geen enkele lidstaat wou de eigen industrie hard aanpakken en 
daarom was er uiteindelijk een overschot aan emissierechten in de markt en kelderde de 
prijs van 30 €/ton tot een luttele 1€ cent op het einde van de pilootfase in december 2007. 
Sinds begin 2008 is de prijs terug gestegen en schommelt die momenteel tussen de 10 en 
15 €/ton CO2. Opvallend was dat de EU ETS markt niet onderuit gegaan is tijdens de 
financiële crisis en de daaropvolgende recessie. De marktpartijen hadden hun 
verwachtingen reeds bijgesteld zodat de prijs niet kelderde toen begin dit jaar de officiële 
emissiecijfers van 2009 werden bekendgemaakt door de EU Commissie, zie Harvey 
(2010).  
 
De volatiliteit van de CO2 prijs kan niet aangegrepen worden als een argument tegen 
emissiehandel. Het probleem ligt niet in het systeem zelf van emissiehandel, maar veeleer 
in de manier waarop de cruciale parameters zijn ingesteld. De bottom-up aanpak die in de 
eerste twee fases gehanteerd werd, was tot mislukken gedoemd. Dit was waarschijnlijk de 
politieke prijs die betaald moest worden om het systeem in de EU te kunnen invoeren, zie 
Ellerman et al. (2010). In de volgende fases van het systeem wordt hier trouwens aan 
verholpen. De allocatie van emissierechten zal nu niet langer een directe bevoegdheid van 
de lidstaten zelf zijn maar wel van de EU Commissie. En die heeft ondertussen al duidelijk 
gemaakt dat ze de emissie allocaties gevoelig wil afbouwen naar 2020 toe. 
 
4.2. Belastingen op CO2 of liever verhandelbare emissierechten? 

Er is nog altijd veel discussie onder academici en beleidsmakers over de vraag of het niet 
beter zou zijn om een algemene koolstofbelasting te hanteren in plaats van een systeem van 
verhandelbare emissierechten zoals voorzien in het Kyoto Protocol (handel tussen landen) 
en het EU ETS (handel tussen bedrijven). Voorstanders van een CO2 belasting wijzen op 
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de zekerheid die het oplevert voor investeerders. De prijs van een ton CO2 in de toekomst 
is dan vast en niet meer afhankelijk van de grillen van een marktmechanisme. Dit maakt 
het makkelijker om de netto actuele waarde van een investeringen in bijvoorbeeld een 
hernieuwbare energiecentrale te berekenen. Aangezien de onzekerheid over de return 
minder groot is, zal de vereiste risicopremie voor dit soort investeringen lager zijn en dus 
zijn ze makkelijker te financieren. Bovendien is een systeem van belastingen administratief 
goedkoop omdat het gekoppeld kan worden aan bestaande belastingsystemen. Tot slot zou 
een belasting minder vatbaar zijn voor lobby werk van vervuilende industrieën in 
vergelijking met een systeem van verhandelbare emissierechten met gratis allocatie van 
rechten.  

 
Voorstanders van een systeem van verhandelbare emissierechten wijzen op hun beurt dan 
weer op de zekerheid in termen van totale uitstoot. Dankzij verhandelbare emissierechten 
weet de overheid op voorhand wat het niveau van emissies zal zijn in de toekomst. Vanuit 
milieutechnische invalshoek is dat beter dan een belasting waarvan de uitkomst in termen 
van uitstoot niet met zekerheid op voorhand gekend is. Ook van verhandelbare 
emissierechten wordt gezegd dat ze administratief goedkoop te implementeren zijn. De 
overheid moet alleen maar de rechten uitdelen en achteraf verifiëren of alle vervuilers 
voldoende rechten kunnen voorleggen om hun uitstoot te verantwoorden. De markt zal 
vanuit privaat initiatief ontstaan en georganiseerd worden.  
 
Gegeven al deze argumenten pro en contra belastingen en verhandelbare rechten, wat 
moeten we daar vanuit een economisch perspectief van denken? Laat ons eerst en vooral 
stellen dat economisch gesproken de verschillen niet erg groot zijn. Beide systemen geven 
sterke incentieven aan de vervuilers om op kostenefficiënte wijze de uitstoot terug te 
dringen. Winstmaximerende vervuilers gaan onder beide systemen alle maatregelen 
implementeren waarvan de kost per uitgespaarde ton CO2 kleiner is dan of gelijk aan de 
belasting of prijs van emissierechten. In dat opzicht zijn beide systemen veel flexibeler, en 
dus te verkiezen boven, uitstootnormen of technologievoorschriften. Beide systemen 
leveren ook overheidsinkomsten op, toch als het gaat om een systeem van emissierechten 
met veiling van de rechten (zoals voorzien vanaf 2013 voor een deel van de emissierechten 
in de EU ETS).  
 
In de praktijk zien we echter dat praktische argumenten een grote rol spelen. Zo is in 
Europa voor een systeem van verhandelbare emissierechten gekozen omdat eerdere 
voorstellen voor een belasting op een “njet” gebotst waren van enkele lidstaten (zie 
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Ellerman et al. 2010). Belastingen kunnen immers slechts met unanimiteit geregeld worden 
in Europa, een systeem van emissierechten kon via gekwalificeerde meerderheid 
aangenomen worden. Dus, op EU en internationaal vlak lijkt het mij veel haalbaarder om 
met een goed geconcipieerd systeem van verhandelbare emissierechten te werken. 
Belastingen coördineren op internationaal vlak, en zeker buiten de EU, is aartsmoeilijk. 
Bovendien is de politieke aanvaardbaarheid van belastingen in vele landen een groot 
struikelblok.  
 
Op nationaal vlak daarentegen kunnen koolstofbelastingen interessant zijn als aanvullend 
instrument van klimaatbeleid. Momenteel vallen heel wat belangrijke sectoren zoals de 
huishoudens en de transportsector niet onder het EU ETS systeem. Om ook deze sectoren 
met een prijs van CO2 te confronteren, lijkt een koolstofbelasting heel geschikt. Bovendien 
zou men op die manier een verschuiving van belastingdruk, weg van arbeid en in de 
richting van CO2 of energiegebruik, kunnen bewerkstelligen. Dit soort vergroening van het 
belastingstelsel is reeds vele malen door het Belgisch Federaal Planbureau doorgerekend. 
Hieruit blijkt dat het mogelijk is de uitstoot van CO2 te verlagen tegen een heel geringe 
kost in termen van economische groei en dat tegelijkertijd mogelijk is om de tewerkstelling 
aan te zwengelen, zie Bosier et al. (2008). Maar recente ervaring met voorstellen voor 
groene takshervormingen zijn niet bemoedigend. Vorig jaar nog werd het voorstel van de 
Franse president Sarkozy om een nationale koolstoftaks in te voeren, door het 
constitutioneel hof geblokkeerd, zie Hal (2010). 
 
 
5. INTERNATIONALE HANDEL EN CO2 EMISSIES 
 
Moet we vrezen dat het, tot op heden bijna eenzijdige, Europese klimaatbeleid nefast is 
voor het internationaal competitiviteit van onze ondernemingen? Als Europese 
ondernemingen, als enige in de wereld, moeten voldoen aan strenge emissiebeperkingen 
voor broeikasgassen, dan zal dat theoretisch gesproken inderdaad leiden tot een competitief 
nadeel voor onze industrie. De meer praktische vraag is echter of dat effect echt zo groot is 
dat we een massale delocalisatie van CO2 intensieve sectoren moeten vrezen naar landen 
met een lakser klimaatbeleid. Het antwoord op die vraag is genuanceerd en hangt voor een 
groot deel af van de prijselasticiteit van de importvraag. Als de vraag naar de import van 
cement in de EU heel prijsgevoelig zou zijn, dan zal een relatieve prijsstijging van de eigen 
Europese cementproducten leiden tot een sterke substitutie naar geïmporteerde cement. 
Maar uit onderzoek blijkt dat er niet zo veel industriële sectoren zijn die echt veel 
concurrentie van buiten Europa moeten vrezen. Staal, cement en elektriciteit bijvoorbeeld 
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zijn duur om te transporteren over lange afstanden. Enkel voor aluminium productie en 
sommige basis chemische producten is de vrees voor negatieve concurrentie effecten reëel. 
De EU Commissie heeft dan ook hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de 
initiële verdeling van emissierechten. Die sectoren die een sterkere internationale 
competitie ondervinden, gaan een groter deel van hun emissierechten gratis krijgen. 
 
Zou een import belasting op CO2 inhoud van goederen geen oplossing bieden voor de 
negatieve competitiviteitsimpact van het Europese klimaatbeleid? Recent zien meer en 
meer pleidooien voor zogenaamde “border tax adjustments” BTAs, dat wil zeggen CO2 
belastingen op producten die geïmporteerd worden uit landen zonder uitstootbeperkingen 
(zie bijvoorbeeld Paul Krugman in The New York Times 2010 en de voorstellen van de 
Franse President Sarkozy in 2009). Het klopt inderdaad dat een deel van de CO2 nodig 
voor de productie van de goederen die wij consumeren elders wordt uitgestoten. Als wij 
bijvoorbeeld een wasmachine kopen die in China gemaakt is, dan wordt de CO2 uitstoot 
die daaraan vast hangt, toegewezen aan China in plaats van aan de EU. Het is belangrijk dit 
te beseffen want het relativeert de schijnbaar goede prestaties van EU en schijnbaar slechte 
prestatie van China in termen van broeikasgasemissies. Een manier om dit effect tegen te 
gaan is via importbelastingen. Maar BTAs zijn praktisch heel moeilijk te implementeren. 
Hoe meten we bijvoorbeeld de “emboddied” CO2 in een wasmachine die in China wordt 
geproduceerd? Gebruiken we daarvoor gemiddelde emissiecoëfficiënten? Maar misschien 
is het staal in die wasmachine net door een heel efficiënte staalfabriek in China gemaakt. 
Bovendien lopen we het gevaar om dubbeltellingen te maken. Misschien is het staal in de 
wasmachine oorspronkelijk in de EU gemaakt, naar China geëxporteerd om daar 
wasmachines mee te maken voor de EU markt. Dat staal is dan al eens belast op zijn CO2 
inhoud (via het EU ETS), en zou bij een BTA nog eens getaxeerd worden. Om het 
probleem van dubbeltellingen te vermijden, zou er een complex systeem van CO2 
boekhouding moeten opgesteld worden, vergelijkbaar met de systemen die we in de EU 
hanteren om de belasting op toegevoegde waarde te innen. De administratieve kosten van 
zo’n systeem zijn enorm en wegen waarschijnlijk niet op tegen de voordelen of 
alternatieven.  
Tenslotte zou het unilateraal hanteren van BTA waarschijnlijk het effect van een rode lap 
op een stier hebben. De kans op onderhandelde uitkomst wordt erdoor niet groter, het zou 
de kans op een open handelsoorlog en het mislukken van internationale 
klimaatonderhandelingen alleen nog maar doen toenemen. De gevolgen daarvan zijn 
waarschijnlijk nog veel slechter voor het klimaat. 
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6. AANPASSING EN MITIGATIE 
 
6.1. Moeten we leren leven met de gevolgen van klimaatverandering? 

Er zijn maar een drietal mogelijkheden om met klimaatverandering om te gaan. Ten eerste 
kan je proberen met grootschalige technische interventies het klimaatproces te 
beïnvloeden, het zogenaamde geo-engineering spoor. Sinds lange tijd circuleren er 
voorstellen, het ene al gewaagder dan het andere, om op wereldschaal in te grijpen in het 
klimaat. De voorstellen variëren van het bouwen van grote spiegels in de ruimte om 
zonlicht terug te kaatsen voor het de aarde kan bereiken, tot het bemesten van de oceanen 
met ijzer om de CO2 opname door plankton te stimuleren. Het is duidelijk dat deze 
engineering oplossingen grote risico’s met zich mee brengen zolang niet alle mogelijke 
neveneffecten in kaart gebracht zijn. De meeste waarnemers zijn dan ook heel sceptisch 
over deze piste. De mogelijke neveneffecten zouden wel eens erger kunnen uitvallen dan 
het probleem dat men probeert aan te pakken. Deze optie laten we in de rest van deze 
bijdrage dan ook buiten beschouwing. 
 
De tweede grote optie om met klimaatverandering om te gaan, is het voorkomen, of 
minstens vertragen, van het opwarmingsproces door minder broeikasgassen uit te stoten. 
Deze piste probeert het probleem bij de basis aan te pakken en heet in het Engels 
“mitigation”. Het Kyoto Protocol en het Kopenhagen Akkoord moeten in deze context 
gezien worden. Door afspraken te maken over het beperken van de uitstoot van 
broeikasgassen zoals CO2, probeert met het opwarmingsproces te vertragen. En praktisch 
gesproken kan de uitstoot van CO2 vooral verminderd worden door zuiniger met energie 
om te springen en door minder energie te produceren op basis van fossiele brandstoffen 
zoals steenkool, aardolie of aardgas. Windmolens om elektriciteit te produceren in plaats 
van steenkoolcentrales bijvoorbeeld.  
 
De derde grote optie is om met de gevolgen van klimaatverandering te leren omgaan, in het 
Engels spreekt met over “adaptation”. In feite is dit de methode die de mensheid tot nog 
toe altijd gebruikt heeft om met wijzigingen in klimatologische omstandigheden om te 
gaan. Concreet betekent dit voor het broeikaseffect bijvoorbeeld het bouwen van meer en 
sterkere dijken om de toegenomen overstromingskansen als gevolg van de stijgende 
zeespiegel tegen te gaan.  
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Vanuit maatschappelijk perspectief is het wenselijk om een mix van “mitigation” en 
“adaptation” strategieën te gebruiken om met het klimaatprobleem om te gaan. In beide 
pistes zijn nog steeds heel goedkope maatregelen voorhanden om het klimaatprobleem aan 
te pakken. Maar de vraag is of er vrijwillig voldoende van beide strategieën zullen ingezet 
worden door soevereine staten. Op het eerste gezicht is er geen probleem voor adaptatie 
omdat elk land en elke inwoner er alle belang bij heeft zich te beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Adaptatie heeft geen externe effecten op anderen. Als ik 
mijn huis beter isoleer tegen zomerse hittegolven, dan heeft dat geen voordelen voor mijn 
buren. Alle voordelen van deze actie zijn voor mij zelf en bijgevolg heb ik geen neiging 
om te vrijbuiten op de inspanningen van anderen. Overheidsinterventie om 
adaptatiemaatregelen via bijvoorbeeld subsidies aan te moedigen lijken met anderen 
woorden niet direct nodig. Maar, bij nader inzien is er toch een probleem met adaptatie. 
We hebben hoger uitgelegd dat er onvoldoende “mitigation” acties ondernomen worden in 
een wereld waarin landen vrijwillig internationale klimaatakkoorden onderhandelen. Met 
andere woorden er is teveel klimaatverandering vanuit maatschappelijk perspectief. 
Hierdoor zullen mensen gedwongen worden om sterker in adaptatiemaatregelen te 
investeren dan wat maatschappelijk wenselijk is. Adaptatie en mitigatie zijn substituten. 
Als er te weinig van het ene is, dan zal dat gecompenseerd worden door meer van het 
andere. Bovendien stelt zich bij adaptatie ook een sterk verdelingsprobleem. De 
impactstudies wijzen er steeds opnieuw op dat vooral armere landen relatief meer met 
negatieve gevolgen van klimaatverandering geconfronteerd zullen worden dan 
geavanceerde en rijke economieën. Maar net die armere landen hebben minder middelen 
om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering zoals hogere 
overstromingskansen (denk aan Bangladesh en grote steden in de delta’s van grote rivieren 
zoals Caïro, Sjanghai, …), grotere kans op droogte (denk aan de Sahel landen) enzovoort. 
Om het scherp te stellen, landen die weinig hebben bijgedragen tot het ontstaan van het 
probleem in het verleden, zijn de grootste slachtoffers van klimaatverandering en hebben 
op de koop toe het minste middelen om er zich tegen te beschermen. 
 
Het is dan ook essentieel dat er voldoende “mitigation” acties ondernomen worden om er 
voor te zorgen dat we niet teveel moeten investeren in dure aanpassingen aan 
klimaatverandering. Bovendien zou het vanuit verdelingsstandpunt heel wenselijk zijn om 
die landen die zelf weinig middelen hebben om zich aan te passen, te helpen bij de 
noodzakelijke investeringen in bvb. dijken. Dit soort mechanismen zijn in principe 
gecreëerd maar ze worden nog maar heel weinig gebruikt in praktijk.  
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7. BESLUIT 
 
In dit standpunt hebben we, naar aanleiding van de klimaattop in Cancún, enkele actuele 
vragen rond het internationale klimaatbeleid behandeld. Hieruit bleek dat de uitdaging 
enorm is om de uitstoot terug te dringen in absolute termen omdat opkomende economieën 
een alsmaar groter aandeel hebben in de totale werelduitstoot en hun uitstoot nog steeds 
tegen een duizelingwekkend tempo groeit. Vanuit economische theorie kunnen we 
aanbevelen om naar andere vormen van internationale akkoorden te streven om het sterke 
vrijbuiter fenomeen zoveel mogelijk te beperken. Praktisch zou men waarschijnlijk beter 
relatieve (in termen van emissie-intensiteit van productie) in plaats van absolute normen 
gebruiken voor een aantal landen. Deze tendens tekende zich vorig jaar al af in 
Kopenhagen.  
Ook zou het UNFCCC proces efficiënter kunnen gemaakt worden door bijvoorbeeld met 
een beperkte groep van grote vervuilers eerst een principeakkoord uit te werken en daarna 
andere landen daarbij te laten aansluiten. Verder blijven flexibele instrumenten zoals 
emissiehandel en, een liefst aangepast, CDM systeem van cruciaal belang om de kosten 
van klimaatbeleid zo laag mogelijk te houden. Bovendien bieden de flexibele 
mechanismen ook een manier om landen die geen absolute verplichtingen willen aangaan, 
toch bij het akkoord te betrekken. Zij kunnen emissiereductieprojecten verkopen aan de 
andere landen en op die manier extra inkomsten verwerven.  
Wat betreft de keuze van beleidsinstrument, hebben we geargumenteerd dat een goed 
uitgebouw systeem van verhandelbare emissierechten te verkiezen is op internationaal vlak 
om op termijn tot één globale prijs van CO2 te komen. Maar op nationaal vlak valt er veel 
te zeggen voor een koolstofbelasting als bijkomende beleidsinstrument. De opbrengsten 
hiervan kunnen gebruikt worden om de lasten op arbeid te verlagen. 
Tot slot is het ondertussen duidelijk dat een aanzienlijke portie klimaatverandering 
onvermijdelijk op ons af komt, zelfs al zouden we vanaf morgen de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch beperken. Om met de gevolgen van die klimaatverandering om te 
gaan, zal er fors geïnvesteerd moeten worden in adaptatiemaatregelen. Hier stelt zich een 
scherp verdelingsprobleem omdat vele ontwikkelingslanden het minst hebben bijgedragen 
in het verleden tot het probleem, maar nu het sterkst met de negatieve gevolgen 
geconfronteerd worden. Bovendien hebben zij het minste middelen om er zich op eigen 
kracht tegen te beschermen. Hier is internationale solidariteit gewenst om via de bestaande 
financieringskanalen voor adaptatie, voldoende middelen te genereren. In het huidig 
economisch klimaat van grote overheidstekorten is dit natuurlijk erg moeilijk maar 
gelukkig kan deze factuur over vele jaren in de toekomst gespreid worden. 
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