
‘De vervuiler moet verliezen’

Door onze redacteur
Paul Luttikhuis
Den Haag, 26 maart. De scher-
ven van de mislukte klimaattop in
Kopenhagen zijn nog lang niet al-
lemaal opgeraapt. In hoorzittin-
gen proberen klimaatwetenschap-
pers de indruk weg te nemen dat
zij onwelgevallige feiten hebben
verdoezeld – zoals je zou kunnen
afleiden uit e-mails die werden ge-
stolen op een Britse universiteit.
En het IPCC, het klimaatpanel van
de Verenigde Naties, erkent dat er
fouten staan in zijn rapporten –
kleine fouten, maar groot genoeg
om de procedures aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen.

In die sfeer leek de aankondi-
ging vorige maand van Yvo de
Boer, dat hij zijn functie van kli-
maatchef van de Verenigde Naties
verruilt voor een baan bij het ac-
countantsbureau KPMG, een zo-
veelste klap voor het klimaatbe-
leid. Als zelfs De Boer niet meer ge-
looft in een klimaatakkoord, wie
dan wel?

Een maand na zijn aankondi-
ging herhaalt De Boer (55) in een
Haags café dat zijn vertrek niets te
maken heeft met de moeizame on-
derhandelingen. „Een baan bij
KPMG is niet iets waar ik in de vier
weken na Kopenhagen onder de
kerstboom een besluit over heb ge-
nomen. Ik was daar al langer mee
bezig. Natuurlijk heb ik me afge-
vraagd of dit wel een goed mo-
ment is om te vertrekken. Maar
zo’n moment bestaat niet. Het on-
derhandelingsproces ligt niet stil,
het heeft een andere identiteit
aangenomen. Ik denk dat het nog
wel twee jaar gaat duren voor er
een nieuw klimaatverdrag ligt.”

Het tumult over de blunders in
het IPCC-rapport is volgens De
Boer ernstig. „Het draagvlak voor
het klimaatbeleid heeft zware
schade opgelopen. Maar de gemid-
delde burger heeft niet door dat de
kritiek zich alleen maar richt op de
symptomen van de ziekte en niet
op de kern van het ziektebeeld. Zo-
wel het verhaal over de smeltende
gletsjers in de Himalaya, als dat
over de Afrikaanse landbouw, stelt
niet de klimaatverandering zelf
ter discussie, maar alleen de snel-
heid waarmee die optreedt.”

De Boer vindt het belangrijk dat
politici en wetenschappers het ver-
trouwen in de onderbouwing van
het beleid herstellen. Daarom is
hij blij met het onafhankelijke on-
derzoek dat het IPCC nu heeft aan-
gekondigd. „Uiteindelijk gaat het
erom dat je mensen pas meekrijgt
als ze er werkelijk van overtuigd
zijn, dat het ook beter voor ze is.
En dan niet ecologisch, maar ook
economisch. Als je het groene
groeiverhaal niet geloofwaardig
kunt verkopen, dan ben je uitge-
praat. Laatst sprak ik met de Indi-
ase minister van Milieu. Hij zei:
‘De mensen die mij hebben geko-

zen maken zich geen zorgen over
klimaatverandering, maar over de
vraag waar hun volgende maaltijd
vandaan komt’. Pas als die mensen
beseffen dat door klimaatverande-
ring de volgende maaltijd niet
komt, of veel later, of dat die maal-
tijd een stuk duurder wordt, krijg
je ze achter je beleid.”

In de klimaatonderhandelingen
speelt de wetenschap steeds meer
een ondergeschikte rol. „Zelfs als
we morgen tot de conclusie komen
dat het hele rapport van het IPCC
een bij elkaar gelogen broodje aap
is, verandert dat niets aan de eco-
nomische strategie van China”,
zegt De Boer. „Een land als China
kan onmogelijk met 6 tot 8 pro-
cent blijven groeien volgens het
huidige economische model.
Daarom is China de grootste inves-
teerder ter wereld in zonne-ener-
gie, daarom wordt er zoveel ge-
daan aan windenergie, daarom
worden in China ieder jaar tien-
duizend fabrieken gesloten omdat
ze inefficiënt zijn. China heeft de
bouw van een Hummer-fabriek
niet geweigerd omdat ze Hum-
mers lelijke auto’s vinden – wa t
het overigens wel zijn. Ze willen

die ellendige dingen gewoon niet
op de Chinese wegen hebben.”

Volgens De Boer wordt het tijd
om het principe van ‘de vervuiler
betaalt’, dat ten grondslag ligt aan
internationaal milieubeleid, te
vervangen door ‘de vervuiler ver-
liest’. „De vraag is niet langer: wat
gaat het ons kosten, maar wat kun-
nen we eraan verdienen?”

In die zin noemt hij de klimaat-
top in Kopenhagen een succes. De
rijke landen waren bereid om de
uitstoot van broeikasgassen tot
2050 met 80 procent te reduceren.
„Dat lukt niet met iets meer effici-
ency, iets meer energiebesparing
en een kilometerheffing. Dat im-
pliceert een fundamentele koers-
wijziging. Ik heb het gevoel dat we
die weg zijn ingeslagen, ook al
heeft onzekerheid over de energie-
voorziening daarbij een grotere
rol gespeeld dan klimaatbesef.
Voor mijn part verklaar je klimaat-
verandering tot een mythe. Maar
kijk dan naar energieprijzen, naar
energiezekerheid en naar lucht-
k wa l i t e i t . ”

› Paul Luttikhuis blogt over
klimaat op nrc.nl/klimaat

Yvo de Boer stopt binnen-
kort als klimaatchef van de
Verenigde Naties. „Uitein-
delijk krijg je mensen pas
mee als ze overtuigd zijn
dat het beter voor ze is.”

Scheidend VN-klimaatchef Yvo de Boer bepleit nieuw milieuprincipe

‘Kopenhagen biedt spoorboekje voor nieuw klimaatverdrag’
VN-klimaat-
chef Yvo de
Boer gaat er-
van uit dat
pas op de kli-
maattop in
Zuid-Afrik a,
eind 2011,
een nieuw kli-
maatverdrag
kan worden
gesloten. Tot die tijd zullen,
naast onderhandelingen over
het nieuwe verdrag ook ge-
sprekken moeten worden ge-
voerd over een voortzetting van
het oude verdrag, het Kyo-
to-protocol uit 1997. Het Kopen-

hagen-akkoord, dat in december
vorig jaar werd gesloten, is vol-
gens hem niet meer dan „een
spoorboekje” voor een interna-
tionale overeenkomst.
In Kopenhagen bestond volgens
De Boer niet de bereidheid om
voor een verdrag tot het uiterste
te gaan. „Ontwikk elingslanden
stelden een aantal randvoor-
waarden. Zij eisten leiderschap
van de industrielanden en finan-
ciële steun voor hun klimaatbe-
leid, en wilden alleen verplich-
tingen aangaan als die een eco-
nomische groei niet in de weg
staan. In hun redenering zijn rij-
ke landen eerst lekker rijk ge-

worden en hebben ze nu het kli-
maatbeleid ontdekt, dat ze ge-
bruiken om hen arm te houden.”
Het Kyoto-protocol noemt De
Boer „een grote mislukking in
zijn milieurendement, maar het
verdient wel een architectuur-
prijs”: een fraai stelsel van re-
gels over rapportage over kli-
maatbeleid, over het vrijmaken
van geld voor ontwikkelingslan-
den, over meting van projecten
en internationale samenwer-
king. Maar de uitwerking van die
regels in beleid was geen suc-
ces. Dat heeft ontwikkelingslan-
den argwanend gemaakt jegens
een nieuw klimaatverdrag.
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