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Mandaat 
 

m.b.t.  
 

De ontwikkeling van het volgende nationale adaptatieplan 

___________________________________________________________________ 
 

Inleiding 

De nieuwe Europese Adaptatiestrategie die in juni 2021 voor de Raad van de EU werd bekrachtigd, 

pleit voor het opdrijven van de klimaatadaptatie-ambitie tot het niveau dat we zien voor mitigatie. 

De nieuwe strategie streeft naar een snellere, slimmere, meer systemische benadering met extra 

focus op internationale samenwerking. De 3 transversale prioriteiten van de strategie zijn: integratie 

in het macro-fiscale beleid, natuur-gebaseerde oplossingen en lokale actie.  Nieuw in deze strategie 

is de focus op implementatie, het belang van natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie, 

het in rekening brengen van de sociale impact en ongelijkheden van de effecten van 

klimaatverandering en de integratie van alle sectoren en coherentie met andere gerelateerde 

strategieën en EU beleid. 

Na de positieve evaluatie van het voorbije nationale adaptatie plan lijkt België goed op weg te zijn 

om de weerbaarheid van onze omgeving en maatschappij tegen de huidige veranderingen, en deze 

die reeds onvermijdelijk zijn, te verhogen. Het is van groot belang om het opgebouwde momentum 

te behouden en nieuwe plannen te voorzien zodat België het voortouw blijft nemen.  Nieuwe 

studies, die gepubliceerd werden als product van vorige plannen zorgen voor actuele informatie en 

richtlijnen die de basis kunnen vormen voor het nieuw plan.  

Daarnaast zorgt de samenloop van de positieve eindevaluatie en de komst van de nieuwe Europese 

adaptatiestrategie voor de unieke opportuniteit om het nieuw plan onmiddellijk af te stemmen op 

deze nieuwe strategie. 

 

Voorgestelde aanpak 

De Nationale Adaptatiestrategie bepaalt dat het Nationaal Adaptatieplan tot doel heeft een 

coherent kader voor een geïntegreerd beleid te ontwikkelen, en samenwerking en synergie mogelijk 

te maken tussen federale en gewestelijke overheden. In de Strategie is ook aangegeven dat 

gecoördineerde initiatieven absoluut noodzakelijk zijn, meer bepaald op het vlak van onderzoek, 

monitoring en informatie uitwisseling. Aspecten die eveneens benadrukt worden in de nieuwe 

Europese adaptatiestrategie.  
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De WG Adaptatie stelt voor dat het nieuw Nationaal Adaptatieplan: 

• zich inschrijft in, en uitvoering geeft aan, de nieuwe Europese Adaptatiestrategie  

• een opvolging vormt van het vorige nationaal adaptatieplan (2017-2020) waarin gedeeltelijk 

of niet uitgevoerde maatregelen opgevolgd of geactualiseerd worden.  

• een coherent kader voor een geïntegreerd adaptatiebeleid uitwerkt, waarbij synergie en 

samenwerking tussen federale en gewestelijke overheden bevorderd worden; Nieuwe acties 

zullen complementair zijn aan de acties die in de verschillende entiteiten worden uitgevoerd 

• gecoördineerde acties met nationale draagwijdte identificeert die opgezet moeten worden 

om de bestaande acties te versterken. 

 

Beslissing van de NKC 

1. De NKC bevestigt de door de WG Adaptatie voorgestelde aanpak om tegen het voorjaar van 

2022 een nieuw geïntegreerd Nationaal Adaptatieplan op te stellen, gebaseerd op de 

opgedane kennis in termen van verwachte effecten, dat het mogelijk maakt om: 

 

o Uitvoering te geven aan de nieuwe Europese adaptatiestrategie 

o duidelijke en beknopte informatie te geven over het adaptatiebeleid en de 

uitvoering van dit beleid in België;  

o een coherent kader voor een geïntegreerd adaptatiebeleid uit te werken, 

waarbij synergie en samenwerking tussen federale en gewestelijke overheden 

bevorderd worden met respect voor de bevoegdheden van elke overheid; 

o maatregelen met nationale draagwijdte te identificeren die het mogelijk 

moeten maken om de samenwerking te versterken en synergiën inzake 

adaptatie te ontwikkelen tussen de verschillende (federale, gewestelijke) 

regeringen. 

 

2. De NKC beslist om het ontwerp voor het nieuw Nationaal Adaptatieplan ter advies voor te 

leggen aan de gewestelijke en federale adviesraden na goedkeuring door de NKC. 


