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Context

Maatregel 7 uit het Nationaal Adaptatieplan

Selectie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO), i.s.m. Kenter en Ecores

Literatuuronderzoek



Opdeling en focus

Globaal rapport (EN)
Ecosystemen
Infrastructuren
Energievoorziening 
Land- en bosbouw 
De arbeidsproductiviteit
De verzekeringssector 
De gezondheid
Sociale aspecten

Samenvatting voor beleidsmakers (NL, FR en EN)
Vlotte verspreiding



Klimaatmodellen

RCP 2.6 ;  RCP 4.5 ; RCP 6.0 ; RCP 8.5 (IPCC)

1°C ; 1,8°C ; 2,2°C ; 3,7°C 

CORDEX.be



Gevolgen van klimaatverandering in  
België

Stijging van temperatuur en hittestress

Droogte

Extreme neerslag

Overstromingen 

Stijging van de zeespiegel



Methodologie

Kwantificeren van de huidige en toekomstige impact van 
de klimaatverandering in België 

Per sector
Rekening houdend met verschillende scenario’s en 
klimaatmodellen

Identificatie en validatie van analyse methoden & socio-
economische indicatoren

Globale analyse en evaluatie van de socio-economische 
gevolgen van klimaatverandering



Impact van klimaatverandering



Impact van klimaatverandering

Maatregel 7 uit het Nationaal Adaptatieplan



Impact van klimaatverandering



Grensoverschrijdende impact

Daling in landbouw- en arbeidsproductiviteit buiten 
Europa

-> afname export / import
→ stijgende prijzen

Migratie
-> 2/3 zeespiegelstijging
-> 1/3 productieverliezen door droogte



Resultaten

Tegen 2050 en RCP 8.5:

Totale kosten:
Bijna 9,5 miljard € per jaar = ongeveer 2% van Belgisch BBP

Winsten (zachtere winters): 
Bijna 3 miljard € per jaar = 0,65% van BBP



Resultaten

Sectoral costs/gains in M€/yr

2050 2100

costs gains costs gains

Health 2058 ±
682

2635 ± 875 3900 ±
1300

3900 ±
1300

Labour productivity 2565 ±
2395

149 ± 33 4805 ±
4195

298 ± 66

Infrastructure (flooding) 641 ± 299 - 4112 ±
1478

-

Infrastructure
(drought/heat)

460 ± 306 9.1 - -

Energy 242 220 - -

Agriculture 606 45 - -

Forestry 150 - - -

Ecosystem services 1108 - - -

Transboundary 1596 ±
604

- - -

TOTAL 9427 ±
4285

3058 ± 908 - -



Sociale aspecten

- Grotere impact op kwetsbare groepen 
- Gezondheidsproblemen 
- Laag inkomen
- Gebrek aan mobiliteit
- Hoge relatieve uitgave aan basisvoorzieningen 
- ....

→ Noodzaak voor Fair & Just transition. 

Beeld Lorenzo Quinn



Case studies

Belgische frieten

Belgisch bier



Belgische frieten

88% van de Belgen eet minstens eenmaal per week frieten 

België is de grootste uitvoerder van voorgekookte diepvries-
aardappelproducten

- Export naar meer dan 150 landen

Veel water nodig bij de kweek en verwerking
- De droogte-episode in 2018 veroorzaakte een aardappeltekort, 

met een prijsverhoging van 23% als gevolg.
- Overschakelen naar meer hitte en waterstress bestande soorten

Stijgende temperaturen zullen ook de energiebehoefte     voor 
koeling (opslag) verhogen.



Belgisch bier

Gerst is voornamelijk geïmporteerd (97,5%)
→ Globaal opbrengst verlies tussen 3% - 17% 
→ Bierproductie daalt met 10% - 40%

Hop
→ Aanbod daling 7% -10% 

Omgevingstemperatuur
- Lambiek: nu al 10% verkorting van productieseizoen

Waterschaarste



https://www.adapt2climate.be/studie-
evaluation-of-the-socio-economic-impact-
of-climate-change-in-belgium/?lang=nl
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