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Intussen is het bijna een mantra: maxi-
mum twee graden warmer dan het pre-
industrieel niveau mag het worden, wil-
len we een gevaarlijke verstoring van het
klimaat door de uitstoot van broeikasgas-
sen vermijden. Die tweegradengrens
werd begin jaren ’90 afgesproken door
Europese politici op basis van de toenma-
lige wetenschappelijke kennis van klima-
tologen. Boven die grens dreigen er ern-
stige gevolgen: periodes van grote droog-
te, hevige neerslag, zware stormen en zee-
spiegelstijging. Vandaag staat die tempe-

ratuurslimiet ook centraal bij de interna-
tionale onderhandelingen over een
opvolger van het Kyotoprotocol.

Om die opwarming onder controle te
krijgen, moet de uitstoot van broeikasgas-
sen zoals CO2 in de atmosfeer sterk dalen.
Centrale leidraad bij het vastleggen van
CO2-reducties, zijn de rapporten van het
VN-klimaatpanel of het IPCC. Hun laatste
rapport is duidelijk: om de globale tempe-
ratuurtoename te stabiliseren tussen 2 en
2,4 graden Celsius, moet de piek in de glo-
bale CO2-uitstoot bereikt worden voor
2015. Stel je dat uit tot 2020, dan stabiliseer
je de temperatuur dan hoe dan ook op een
hoger niveau, zelfs met erg drastische CO2-
reducties. 

Ondanks de internationale consensus
dat de tweegradengrens de inzet vormt
van de komende klimaattop in
Kopenhagen, vertrekken de ontwerptek-
sten voor de Europese onderhandelingen
van foute gegevens. In plaats van een CO2-
piek in 2015, wordt uitgegaan van een CO2-
piek in 2020. Dat betekent dat je tegen dan

op een hogere temperatuur uitkomt.
“Als de CO2-piek later valt, zijn de kli-

maatgevolgen sowieso wat groter, onaf-
hankelijk van de gerealiseerde emissiere-
ducties tegen 2050”, zegt Jean-Pascal van
Ypersele (UCL),  internationaal klimaat -
expert en tevens vicevoorzitter van het
VN-klimaat panel IPCC. “Hoe dan ook evo-
lueert de klimaatopwarming met een uit-
gestelde CO2-piek in de slechte richting.” 

Van Ypersele drong er dan ook bij de
Belgische onderhandelaars op aan de fou-
ten te corrigeren. Zeker omdat intussen
blijkt dat ook de tweegradengrens nog te
hoog is. “Nieuwe en gedetailleerdere
gegevens wijzen erop dat we zouden moe-
ten mikken op een stijging van maximaal
1,5 graden om een gevaarlijke klimaatop-
warming te vermijden.”

Hoewel het Brussels en Waals gewest
vonden dat de correcties verdedigd moes-
ten worden bij de Europese partners, stel-
den “andere deelnemers dat het politiek
gezien niet verstandig zou zijn om tek-
sten, die al maanden en jaren deel uitma-
ken van agreed language, plots te willen
openbreken”, aldus een verslag hierover.
Dit aankaarten was overigens niet de taak
van “een welbepaalde lidstaat”. De correc-
ties werden dan ook – vooral door
Vlaamse zijde – afgewezen. “Omdat het
toch weinig verschil maakt”, zo werd ons
bevestigd in Vlaamse regeringskringen.

“Hierdoor valt de tekst buiten de doel-
stellingen van het IPCC”, reageert Jan Turf
van de Bond Beter Leefmilieu. “Officieel
wordt gezegd dat men zich baseert op cij-
fers van het VN-klimaatpanel. Welnu, het
rapport spreekt bij die tweegradengrens
heel duidelijk over een piek tegen 2015.
Door te weigeren om een feitelijke fout in
zo een essentiële tekst te corrigeren,
neem je ook een politiek standpunt in. Dit
wil zeggen dat minstens het Vlaams
Gewest niet bereid is om die tweegraden-
grens te halen. Dit is totaal onverant-
woord.”

Belgische delegatie verbetert onderschatting temperatuurtoename niet ‘omdat dat politiek niet verstandig is’

België stuurt klimaatonder handelaars
met foute info naar top in Kopenhagen
Hoewel bekend was dat ontwerpteksten ter voorbereiding 
van de Europese positie bij de komende VN-klimaattop een
onderschatting van de voorspelde temperatuursstijging
gebruiken, wilde de Belgische delegatie die niet corrigeren.
Volgens een intern verslag omdat dat ‘politiek gezien niet
verstandig zou zijn’.
DOOR NATHALIE CARPENTIER

Europese milieuministers zijn over-

eengekomen om op de VN-klimaattop

in Kopenhagen te ijveren voor een

afname van de CO2-uitstoot van de

lucht- en scheepvaart met 10 en 20

procent het komende decennium. Een

kleine stap vooruit, nadat de ministers

van Financiën het dinsdag niet eens

raakten over financiële ‘klimaat’-steun

aan de arme landen. Die wordt noch-

tans cruciaal geacht om de arme lan-

den bij een nieuw klimaatakkoord te

betrekken.

Echt ambitieus is het Europees kli-

maatstandpunt nog niet. “Dit gaat veel

minder ver dan we hadden gehoopt",

reageerde milieuminister Evelyne

Huytebroeck (Ecolo) na afloop van de

vergadering. De 27 zijn voorts bereid

om tegen 2050 de uitstoot met 80 à

95 procent terug te dringen indien

ook de andere ontwikkelde landen een

gelijkaardige  inspanning willen leve-

ren. Over de overdracht van emissie-

rechten werd geen akkoord bereikt.

Belangrijke discussiepunten verschui-

ven naar de top van Europese staats-

hoofden van volgende week.

(NC)

Europa wil ijveren 
voor CO2-reductie
lucht- en scheepvaart

JAN TURF 
(BOND BETER LEEFMILIEU): 

Dit wil zeggen 
dat minstens 
het Vlaams Gewest
niet bereid is om
de internationaal
beoogde bovengrens
te halen

■ Twee zware ongevallen hebben gisteren zowat heel de
dag voor fileleed gezorgd op de E313 in Bilzen richting
Antwerpen. Eerst reed een vrachtwagen, geladen met
boomstammen, in op een truck met flesjes appelsap en

kantelde in  de middenberm. Net op het ogenblik dat de
rijbaan opnieuw werd vrijgegeven reed een Duitse trucker
in op de staart van de file. De vrachtwagenbestuurder
overleed ter plaatse. 

●

Vorige maand verscheen in het weekblad
Humo een artikel met foto’s van Neel met
bekende leden van neonazistische groepe-
ringen als Blood & Honour en Combat 18.
Die foto’s waren genomen op het verjaar-
dagsfeestje van haar vriend Yannic De
Ruyter, werkzaam op de persdienst van VB.
Neel noemde het artikel lasterlijk en
betichtte het weekblad van diefstal van
foto’s op een private website.

Het artikel zorgde voor grote ophef in de
Lilse gemeenteraad, waar Neel ontkende
weet te hebben van de neonazifiguren op
het verjaardagsfeestje. Die ontkenning is
gelogen, zo blijkt nu. Op een foto die het
tijdschrift Joods Actueel kon bemachtigen
prijkt het raadslid aan de zijde van feestvier-
der en neonazi Arnoud Kuipers, die een 
T-shirt draagt met het duidelijke opschrift
Combat 18, de ‘harde’ tak van de neonazisti-
sche groepering Blood and Honour.

VB-voorzitter Bruno Valkeniers herhaalde

al verschillende keren dat mensen met
nazistische sympathieën niet thuis horen
in de partij: “Wat Joods Actueel nu doet is
louter het artikel van Humo herkauwen.
Sandy Neel heeft zich openlijk gedistanti-
eerd van dergelijk gedachtegoed. Net zoals
er bij ons geen plaats is voor het communis-
me en het maoïsme, is er ook voor neona-
zisme geen plaats bij Vlaams Belang. Politici
staan wel vaker op foto’s met mensen van
wie het gedachtegoed niet geweten is. Joods
Actueel begrijpt blijkbaar nog altijd niet dat

wij absoluut geen gevaar zijn voor de joodse
gemeenschap.” De foto met het combat 18-
shirt is voor Valkeniers geen reden om Neel
aan de ideeën van de groepering te linken.

Jef Van Duppen, burgemeester van Lille, is
ontgoocheld in Neel. “Sandy Neel heeft de
Lilse gemeenteraad belogen. ‘Ik ken die
mensen niet’, klonk het eerder uit haar
mond. Het is nu aan haar partij om te beslis-
sen wat met haar gebeurt.” (MD)

VB-raadslid Sandy Neel opnieuw
in opspraak na foto met neonazi

Joods Actueel kon
de hand leggen op
een foto waarop
Neel prijkt naast
een man gehuld in
een Combat 18-shirt

● Sinds ze in 2003 werden inge-
voerd, hebben de dienstencheques al
100.000 jobs gecreëerd. Dat blijkt uit een
rapport van consultancybedrijf Idea dat
La Libre Belgique kon inkijken.

In 2008 werden 65,4 miljoen diensten-
cheques geïnd. In 2004 waren er dat  nog
maar 5,6 miljoen. De stijging wordt zowel
veroorzaakt door het aantal gebruikers
als door het aantal dienstencheques dat
per persoon wordt geïnd. In 2008 waren
103.437 personen actief in het systeem, al
is dat voor nauwelijks 10 procent een full-
time job. Elk jaar verlaat 20 procent van
het totale aantal klussers evenwel het sys-
teem. De dienstencheques kostten de
overheid vorig jaar bruto 1,025 miljard
euro. Als rekening wordt gehouden met
de werkloosheidsuitkeringen die niet
meer moeten worden uitgekeerd en de
betaalde belastingen, blijft daar nog 686
miljoen euro van over.

100.000 jobs extra door
systeem dienstencheques

●

Het beeld dat de Duitse krant Die Welt van
Brussel ophangt, is allesbehalve rooskleu-
rig. EU-parlementariërs worden er volgens
het artikel slag om slinger beroofd, en dat
allemaal terwijl de politie er ongeinteres-
seerd op staat te kijken. “Ferm overdreven”,
reageert de lokale correspondent van het
Britse zakendagblad The Financial Times.
“Die verhalen leven hier al een tijdje, ze
komen recht uit het Europese Parlement.
Die Welt zaait met dat artikel onnodig
paniek. De motieven achter het artikel zijn

me niet duidelijk, maar zonder twijfel ligt
het incident met het Duitse EU-parlements-
lid Angelika Niebler hen nog op de maag.”

Op 18 september werd Niebler (46) ’s
avonds aangevallen en beroofd. Niebler
werd op de grond gegooid, geslagen en
beroofd van haar iPhone en Blackberry. Het
europarlementslid deed achteraf vooral
haar beklag over de late en ongeïnteresseer-
de reactie van de Brusselse politie. 

De Brusselse politie wil geen commentaar
geven, maar benadrukt wel dat “dit soort
verhalen om de zoveel tijd terug opduikt,
namelijk als de parlementsleden in Brussel
moeten komen zetelen.” Met andere woor-
den, de Brusselse politie vermoedt dat de
Europese parlementsleden het heen-en-
weergereis tussen Brussel en Straatsburg
beu zijn en daarom een smaadcampagne
tegen Brussel op touw zetten.

Een rondvraag door De Morgen onder in
Brussel gevestigde buitenlandse correspon-

denten leverde alvast een minder schrik-
wekkend beeld op. “Elke grote stad heeft
problemen met criminaliteit”, klinkt het bij
een journalist van de Duitse krant

Süddeutsche Zeitung. “Brussel is daarin niet
anders dan grootsteden als Londen of
Berlijn.” Eenzelfde teneur bij corresponden-
ten van de Britse krant The Times, persbu-
reau AP en het Italiaanse La Repubblica. 

“Er is wel degelijk een probleem”, klinkt
het op het Brusselse bureau van het Duitse
dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung
dan weer. “De ruit van de auto van een colle-
ga is in vijf jaar tijd een keer of twintig stuk-
geslagen. En de politie haalt steevast de
schouders op. Maar ik heb niet de indruk
dat vooral EU-parlementariërs geviseerd
worden.” Een vermoeden dat bij de
Brusselse politie gestaafd wordt met cijfers. 

Vanessa Mock, gerenommeerd radiojour-
naliste voor de Nederlandse Wereldomroep
en voor de Britse krant The Independent,
trekt wel aan de alarmbel. “Ik woon al drie
jaar in Brussel, ben zelf al eens overvallen en
hoor constant verschrikkelijke verhalen
van collega’s. Toen ik werd overvallen, op
een zaterdagavond, was het nabijgelegen
politiekantoor gewoon gesloten. Ik vind
Brussel een heel onveilige stad, het is onac-
ceptabel dat de politie zich meer met boetes
dan met criminaliteit bezighoudt.” (LDW)

Politie vermoedt dat
euro parlementariërs
heen-en-weergereis
tussen Brussel en
Straatsburg beu zijn en
dus smaadcampagne
op getouw zetten

‘EU-parlementariërs vogelvrij verklaard in Brussel’ 
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Boomstammen blokkeren snelweg E313 in Bilzen


