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FUNCTIES BINNEN DE DIENST KLIMAATVERANDERING 

 

 

De dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu heeft als missie om op proactieve manier aan het internationale, Europese en 
nationale beleid bij te dragen tot het realiseren van de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs, op een duurzame en rechtvaardige wijze.  

De activiteiten van de dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige 
manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling. De dienst 
streeft de integratie na van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante 
beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.  

De concrete thema’s en daarmee samenhangende taken waarvoor de dienst versterking 
zoekt, worden hieronder verder gespecificeerd: 

1. Van Europese Green Deal naar Belgisch beleid 
2. Strategieën voor de transitie naar een klimaatneutraal België 
3. Versterking van het Belgische internationale onderhandelingsteam 
4. België als internationale partner 

 
 
1. Van Europese Green Deal naar Belgisch beleid 

In juli 2021 werd de Europese Klimaatwet van kracht, die de doelstelling om de EU tegen 2050 
klimaatneutraal te maken en de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te 
verminderen juridisch bindend maakt. De hele EU-klimaatwetgeving wordt nu in lijn gebracht 
met deze doelstellingen.  De uitvoering van de nieuwe EU-verplichtingen die daaruit volgen 
zal ook in België een significante versterking van het beleid vergen, onder meer onder vorm 
van het Nationale Energie- en Klimaatplan. 

Eerder nam de EU ook een nieuwe Adaptatiestrategie aan.  De strategie moet nu ook naar de 
Belgische context worden omgezet en meer bepaald in de context van een nieuw Nationaal 
Adaptatieplan en zijn federale luik. 

Ook het beleid inzake de financiering van de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale 
economie is in volle ontwikkeling, zowel op het niveau van de Europese wetgeving, met de 
bv. EU-taxonomie, ESG in de financiële sector,  als binnen België, met de voorbereiding van 
een Belgische strategie voor duurzame financiering, de uitgifte van groene obligaties, enz…  

Als expert klimaatbeleid werk je mee aan de volgende programma’s die uitvoering geven aan 
deze uitdagingen: 

- Mitigatie: 
o Ontwikkeling, planning en uitvoering van federale beleidslijnen en maatregelen 

ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, teneinde de door de 
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federale regering vastgestelde klimaatdoelstellingen te bereiken, in het kader van 
de internationale (Akkoord van Parijs), Europese (2030 Climate-Energy 
Framework & EU Green deal) en nationale ('burden sharing') verbintenissen van 
België 

o Overleg met de federale departementen die belast zijn met de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van het klimaatbeleid (energie, mobiliteit, fiscaliteit en 
financiën, economie, wetenschapsbeleid ...) 

- Adaptatie: 
o Ontwikkeling, uitvoering en follow-up van het federale beleid inzake adaptatie aan 

klimaatverandering, in samenwerking met de verschillende betrokken federale 
departementen (crisisbeheer, gezondheid, economie, energie, transport, 
maatschappelijke integratie ...), in overeenstemming met het Europese kader 
(Adaptatiestrategie, Klimaatwet) 

o Ontwikkeling van het Nationaal Adaptatieplan, in overleg met de gewesten 
o Ontwikkeling van een kader voor monitoring, evaluatie en rapportage over de 

voortgang van de adaptatiebeleidslijnen, in overeenstemming met de Europese 
verordeningen (Verordening inzake de governance van de energie-unie en van de 
klimaatactie) 

- Monitoring en governance: 
o Jaarlijkse follow-up van de uitvoering van het federale klimaatbeleid, 

effectbeoordeling (milieu, economie, sociaal), ontwikkeling van indicatoren, 
coördinatie en technische/methodologische ondersteuning van de federale 
departementen voor de follow-up van hun beleidslijnen en maatregelen, 
opstellen van voortgangsrapporten, om te voldoen aan de monitoring- en 
rapportagevereisten binnen de internationale (Transparantiekader van de 
Overeenkomst van Parijs), Europese (Verordening inzake de governance van de 
energie-unie en van de klimaatactie, Klimaatwet), nationaal (voortgangsverslag in 
het kader van de nationale burden sharing) en federale (kader voor de opvolging 
van de invoering van federale klimaat-beleidslijnen en -maatregelen 2021-2030) 
context 

o Bijdrage aan de verspreiding van verslagen en informatie (onder het publiek, 
belanghebbenden, het parlement ...) en aan overleg- en participatieprocessen 

- Fiscaliteit en financiën 
o Toezicht op het beleid inzake energie- en milieubelastingen op federaal en ander 

niveau (Europees, gewestelijk) Ontwikkeling van eigen analyses, met name inzake 
koolstoftarifering en subsidies voor fossiele brandstoffen (bijdrage aan de 
federale inventaris) 

o Ontwikkeling van de federale strategie inzake duurzame financiering, monitoring 
van de verschillende federale beleidslijnen inzake duurzame financiering en 
investeringen, met inbegrip van de "Green OLO's", bijdrage tot de ontwikkeling 
van het Europees beleid ter zake en de uitvoering ervan in België 
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2. Strategieën voor de transitie naar een klimaatneutraal België 

De omslag naar een klimaatneutrale en rechtvaardige samenleving zal een vergaande en 
holistische systeemtransitie vergen, gebaseerd op grondige analyses en in dialoog met alle 
betrokkenen in de maatschappij.  

De "langetermijnstrategie" die België begin 2020 heeft vastgesteld, moet volgens het besluit 
van het Overlegcomité regelmatig worden geactualiseerd. Bovendien vergt het beleid op 
korte en middellange termijn de ontwikkeling van visies, thematische strategieën (op het 
gebied van energie, vervoer ...) en een algemeen kader voor de klimaattransitie. In deze 
context is het noodzakelijk binnen het departement deskundigheid te ontwikkelen en te 
stabiliseren op het gebied van prognoses, met inbegrip van ramingen inzake 
broeikasgasemissies en sociaaleconomische analyses. 

 
Als expert klimaatbeleid kan je bijdragen aan: 

- Sociaaleconomische prognoses en klimaattransitie: 
o Ontwikkeling van sociaaleconomische analyses (met name op energiegebied) 

en prognoses met betrekking tot de klimaattransitie;  
o Verbetering en ontwikkeling van eerdere werkzaamheden op dit gebied 

(waaronder de klimaatneutraliteitsscenario's voor 2050);  
o Follow-up van en bijdrage aan gerelateerde beleidsontwikkelingen, met name 

binnen de context van governance op Europees (langetermijnstrategie, 
prognoses ...) en federaal niveau. 

- Bewustmaking van de klimaattransitie: 
o Regelmatige actualisering van het "My 2050"-communicatie-instrument en de 

bijbehorende inhoud, monitoring van de projectondersteuning (met inbegrip 
van klimaatcoaches); 

o Uitbreiding van het programma tot andere actoren dan middelbare scholieren) 

 

 

3. Versterking van het Belgische internationale onderhandelingsteam 

De dienst coördineert de standpunten die België inneemt in de internationale 
klimaatonderhandelingen en is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt in België voor 
talrijke internationale instanties én voor Belgisch actoren die betrokken zijn bij het 
internationale klimaatbeleid. 

Sinds de aanname van de Overeenkomst van Parijs in 2015 is het internationale klimaatbeleid 
in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat leidde tijdens COP26 in Glasgow tot een eerste 
grote mijlpaal, met het Glasgow Climate Pact dat een aantal belangrijke nieuwe en ambitieuze 
internationale werkstromen uitzet, die verder invulling moeten geven aan de doelstellingen 
van Parijs en nauwgezette opvolging vragen. 

Bovendien komt nadert het Belgische Voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2024 
met rasse schreven, wanneer de Belgische delegatie zal moeten instaan voor de coördinatie 
van de EU-posities in de internationale onderhandelingen. 
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Als expert klimaatbeleid kan je: 

o Mee de uitvoering van het Glasgow Climate Pact opvolgen, in al zijn aspecten : 
opkrikken van ambitieniveau inzake, adaptatie, verlies & schade en 
klimaatfinanciering  

o De coördinatie van Belgische posities in het kader van de Coördinatiegroep 
Broeikaseffect (CGBKE) onder het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid 
(CCIM) ondersteunen; 

o De Belgische standpunten uitdragen in Europese expertengroepen van de Werkgroep 
Internationaal Klimaatbeleid van de Raad van Milieuministers van de EU; 

o Deelnemen aan de internationale onderhandelingssessies onder het VN-
Klimaatverdrag (UNFCCC) en de Overeenkomst van Parijs; 

o Deelnemen aan internationale netwerken en opvolgen van diverse multinationale 
initiatieven.  

 

4. België als internationale partner 

België is lid van talrijke multinationale coalities en partnerschappen (zoals bv. Powering Past 
Coal Coalition, Carbon Pricing Leadership Coalition,  Climate and Clean Air Coalition, het NDC 
Partnership en het Partnership for Transparency in the Paris Agreement enz…) Tijdens COP26 
in Glasgow werden bovendien een groot aantal nieuwe multinationale initiatieven gestart, 
vaak gericht op engagementen tot concrete actie op het terrein, zoals de Glasgow 
Breakthroughs de Global Methane Pledge, de verklaring inzake het stopzetten van openbare 
financiële steun voor fossiele brandstoffen, het klimaatweerbaar en koolstofneutraal maken 
van de gezondheidssector, enz…  

Verder is België ook bilateraal actief op het gebied van  de financiering van klimaatactie in 
ontwikkelingslanden. De dienst werkt daartoe actief samen met de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 

Als expert klimaatbeleid kan je: 

o Actief Belgische en internationale samenwerkingsinitiatieven vormgeven en opvolgen.  
o Samenwerken met de Belgische actoren van ontwikkelingssamenwerking rond het 

verder integreren van klimaatverandering in hun beleid en concrete projecten.  
o Opvolgen en implementeren van de Belgische bijdrage aan internationale 

klimaatfinanciering in al zijn aspecten.  

 


