
Nota aan de NKC 

Betreft: finalisering van het Nationaal Adaptatieplan 

De werkgroep Adaptatie kreeg van de NKC van 27 juni 2013 het mandaat om een geïntegreerd 

Nationaal Actieplan Adaptatie op te stellen, teneinde: 

1. duidelijke en beknopte informatie te kunnen verschaffen over het adaptatiebeleid en 
de uitvoering ervan in België;  

2. maatregelen van nationale omvang te kunnen identificeren om de samenwerking te 
versterken en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen tussen de verschillende 
regeringen (federaal, gewesten) op het vlak van adaptatie. 
 

De NKC heeft haar wens geuit om in eerste instantie het ontwerp te kunnen goedkeuren en 

vervolgens te beslissen om het eventueel te onderwerpen aan een publieksraadpleging.   

 Conform dit mandaat, heeft de werkgroep Adaptatie intensief gewerkt aan de 
uitwerking van een ontwerpplan 2015-2020. Deze tekst werd voorgelegd aan de 
collega’s van de verschillende departementen in de verschillende Belgische entiteiten, 
meer bepaald via de taken ‘adaptatie’ en ‘klimaat’ van het CCIM, vooraleer hij werd 
voorgesteld aan de NKC van 6 juli 2015. Uittreksel uit het verslag van deze NKC: « De 
federale overheid wijst erop niet in staat te zijn om het plan goed te keuren. De federale 
overheid wil het document lichter maken en focussen op de essentiële punten. Precieze 
en objectieve instructies zullen aan de betrokken administratie doorgegeven worden 
zodat de WG zijn werkzaamheden snel kan voortzetten.» In dit verslag werd ook vermeld 
dat « de goedkeuring van het Belgisch nationaal adaptatieplan 2015-2020 wordt 
uitgesteld » en dat « de WG Adaptatie zal opnieuw bijeenkomen om het document te 
herwerken na de vraag tot wijziging van het ontwerpplan door de federale overheid. » 

 

Tot op heden heeft de WG geen instructies gekregen om het ontwerpplan te herwerken. 

Ondertussen hebben de Gewesten vooruitgang geboekt inzake hun adaptatieplannen. Het Vlaams 

Gewest beschikt sinds 2013 over een Klimaatplan dat een onderdeel adaptatie bevat en de Vlaamse 

regering heeft op 15 april 2016 het eerste voortgangsrapport hieromtrent goedgekeurd. Het 

Brussels ontwerpplan Lucht - Klimaat- Energie – dat eveneens een onderdeel adaptatie bevat – werd 

in 2015 onderworpen aan een openbaar onderzoek. Vervolgens werd het voorgelegd aan de 

Brusselse Regering om te worden goedgekeurd, wat in het voorjaar van 2016 zou moeten gebeuren. 

Ook bij het Waals Gewest is er in het Plan Lucht – Klimaat – Energie (PACE) een hoofdstuk gewijd 

aan de adaptatie. Dit plan werd op deze donderdag 21 april in tweede lezing goedgekeurd door de 

Waalse Regering. 

In aansluiting hierop zou de goedkeuring van het nationaal adaptatieplan een bijzonder welgekomen 

signaal zijn wetende dat de Europese Commissie aanstalten maakt om de vooruitgangen 

gerealiseerd door de lidstaten op het vlak van adaptatie te evalueren op basis van een ‘scoreboard’ 

(evaluatie verwacht begin 2017). We willen hierbij vermelden dat de Commissie dit ‘scoreboard’ 

reeds heeft uitgetest in 2015 teneinde te beschikken over een baseline. In de fiche van België was 

vermeld dat ‘Belgium is completing the process towards a National Adaptation Plan (NAP); it is 

expected to be adopted in 2015.’ Dit plan in 2016 niet kunnen voorleggen zou een negatief signaal 

geven van de bereidheid van België om vooruitgangen te boeken in dit dossier.  



Artikel 7§9 van het Akkoord van Parijs voert trouwens een verplichting in voor de Partijen om, indien 

dit nodig blijkt,  planningsprocessen voor adaptatie uit te werken en maatregelen te nemen voor het 

uitvoeren of versterken van plannen, beleidsinitiatieven en/of nuttige bijdragen. 

Tot slot willen we eraan herinneren dat er twee begrotingsonderdelen gewijd zijn aan het nationaal 

adaptatieplan in het goedgekeurde budget 2016 van de NKC : enerzijds voor de vertaling en de 

publicatie van het plan en anderzijds voor de uitvoering van de maatregelen zelf van het plan. 

Vanuit die optiek zou de WG een duidelijk mandaat willen krijgen om zo spoedig mogelijk het 

ontwerp van nationaal adaptatieplan te herwerken, zodat dit snel ter goedkeuring zou kunnen 

worden voorgelegd aan de NKC. De WG kan dan zijn werkplanning opstellen voor de concrete 

uitvoering en de opvolging van het plan. 

 


