
COP26-verklaringen: de engagementen van België 
 

 

Forest Agriculture 
Commodities and 
Trade (FACT) 
Dialogue 

Belonen van duurzame landbouwpraktijken en ontmoedigen van schadelijke methoden  
a) Handel en marktontwikkeling  

• Bekijken hoe vraag en aanbod en handelsbeleid elkaar kunnen aanvullen en duurzame productie en consumptie 
stimuleren 

• In kaart brengen hoe de FACT Dialogue andere internationale processen kan helpen 

• Inzicht ontwikkelen over de noodzakelijke elementen voor duurzame productie, opdat er gemeenschappelijke 
waarden ontstaan 

• Nationale duurzaamheidsinitiatieven integreren in de internationale markt  

b) Steunen van kleinschalige landbouw, plaatselijke gemeenschappen, inheemse volkeren binnen 
landbouwketen  
• In kaart brengen van de bestaande steunregeling voor kleinschalige landbouw 

• Best practices uitwisselen voor steun en financiering voor kleinschalige landbouwers 

• Verbeteren van beschikbaarheid en toegang tot financiering voor kleinschalige landbouwers 

c) Transparantie en traceerbaarheid 
• Bestaande transparantie en traceerbaarheid systemen beoordelen en kloven identificeren 

• Richtlijnen ontwikkelen, in samenwerking met internationale organisaties, voor data sharing en data management 
van bosbeheer, landbouwproductie en leveringsketens 

d) Onderzoek, ontwikkeling en innovatie  
• Innovatie stimuleren op vlak van duurzame intensifiëring en beperken van land uitbreiding 

• Versterken van capaciteit van nationale instellingen om onderzoeksamenwerkingen te starten en te leiden en best 
practices onder landbouwers te verspreiden 

• Identificeren en verspreiden van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in lijn met FACT Dialogue  

• Investeren in en opschalen van landbouwonderzoek en -innovatie voor klimaat-weerbare lage emissie landbouw 

https://ukcop26.org/forests-agriculture-and-commodity-trade-a-roadmap-for-action/
https://ukcop26.org/forests-agriculture-and-commodity-trade-a-roadmap-for-action/
https://ukcop26.org/forests-agriculture-and-commodity-trade-a-roadmap-for-action/
https://ukcop26.org/forests-agriculture-and-commodity-trade-a-roadmap-for-action/


Alliance for the 
Conservation of 
Rainforests 

Verhogen van ambitie wat betreft conservatie, herstellen en duurzaam management van regenwoud 
Principes: 

- Verantwoorde productie, ontwikkeling van duurzame koolstofarme leverketens  
- Bosconservatie, -herstelling en duurzaam management in beleid opnemen, incl. NDCs, LTS 
- Tempo, omvang en ambitie van regenwoudconservatie opschalen, zeker wat betreft financiering, 

kennisvergaring en capacity-building 
3 hoofdzakelijke missies: 

i. Het versterken van de uitwisseling van informatie en good practices voor het conserveren, herstellen en 
beheren van regenwouden (voortbouwend op initiatieven en fora zoals het Global Platform of the New York 
Declaration on Forests) 

ii. Steeds beoordelen van consistentie met de principes en doelstellingen van initiatieven en programma’s van 
leden  

iii. Faciliteren en verbeteren van samenwerking binnen de Alliantie inzake preventie bosgevaar en 
gevaarrespons  

Alliantie wordt gevormd door overheidsvertegenwoordigers die op regelmatige basis samenkomen, liefst op Head of 
State level 

Global Coal-to-Clean 
Power Transition 
Statement 

Transitie weg van steenkool: 
i. Opschalen van milieuvriendelijke energieproductie en energie efficiëntie 
ii. Opschalen van technologie en beleid om weg te schakelen van onverminderde steenkoolproductie 
iii. Geen vergunningen meer leveren voor nieuwe steenkoolenergieproductie projecten, stoppen met bouwen 

van nieuwe steenkoolenergieproductie projecten, alsook eindigen van steun aan internationale 
steenkoolenergieproductie  

iv. Binnen kader van financiële, technische en sociale steun (just transition)   
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Supporting the 
conditions for a Just 
Transition 
internationally 

Doel: duurzame, groene en inclusieve economische groei. In kader van ILO Guidelines for a Just Transition 
“We support the following principles, and aim to […] implement them […] when supporting developing and emerging 
economies:”  

i. Arbeiders steunen in de transitie naar nieuwe jobs 
ii. Sociale dialoog opzetten en stakeholders betrekken 
iii. Ontwikkelingslanden en opkomende economieën steunen in het creëren van lange termijn economische, 

institutionele strategieën  
iv. Lokaal, inclusief en waardig werk, met aandacht voor kansarme groepen 
v. Leveringsketens: bestaande en nieuwe moeten waardig werk creëren in lijn met mensenrechten 
vi. Just Transition rapportering in nationale Biennial Transparency Reports, in context van NDCs 

Global Methane 
Pledge 

Methaan zorgt voor 17% van globale broeikasgasemissies.  
➔ Globaal 30% van methaan emissies verlagen (t.o.v. 2020 levels) tegen 2030, in alle sectoren 
- Op nationaal niveau verminderingen doordrijven in de energie- en afvalsectoren, alsook landbouwemissies 

verminderen 
- Gebruik maken van IPCC good practice inventory methodologies  
- Beleid en engagementen op transparante wijze bekend maken  
- Jaarlijks ministeriële vergaderingen organiseren om voortgang te beoordelen  

Glasgow Leaders’ 
Declaration on 
Forests and Land 
Use 

Bosverlies en landdegradatie stoppen en terugdraaien tegen 2030: 
i. Bossen en andere ecosystemen behouden en hun herstel versnellen 
ii. Een handel- en ontwikkelingsbeleid hanteren dat duurzame ontwikkeling stimuleert  
iii. Kwetsbaarheid minderen, weerbaarheid opbouwen en landbouwgemeenschappen ondersteunen 
iv. Landbouwbeleid, indien nodig, herinrichten om duurzame landbouw te stimuleren, alsook voedselzekerheid 

en het milieu te bevoordelen  
v. Financiering en investering bevorderen  
vi. Financiële stromen afstemmen op de strijd tegen bosverlies en -schade 
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Global Forest 
Finance Pledge 

Ondertekenaars engageren zich tot het collectief voorzien van USD 12 miljard voor bos-gerelateerde 
klimaatfinanciering tussen 2021-2025 (bedoeld voor landen die in aanmerking komen voor Official Development 
Assistance) 

• Financiering voor results-based payments, technische en financiële samenwerking voor capacity-building  

• Publieke financiering gebruiken om private sector te stimuleren 

• Participatie van Inheemse Volkeren en lokale gemeenschappen bevorderen in het herstel van bossen  

Congo Basin Joint 
Donor Statement 

Ondertekenaars engageren zich tot het (aanvankelijk) collectief voorzien van USD 1.5 miljard financiering voor de 
bescherming van bossen, turf en andere belangrijke koolstofopslagplaatsen in het Kongobekken tussen 2021-2025, 
onder politieke leiding van Centraal-Afrikaanse landen 
Doel om in de komende jaren deze financiering op te drijven.  

Statement on Public 
Support for the 
Clean Energy 
Transition 

Maatregelen voor een duurzame, weerbare en inclusieve economische transitie naar duurzame energie: 
- Publieke middelen gebruiken om private sector aan te vullen in de transitie 
- Stoppen met nieuwe publieke steun voor de internationale onverminderde fossiele energiesector tegen 

het einde van 2022, tenzij in beperkte en afgebakende situaties die overeenstemmen met het Akkoord van 
Parijs  

Declaration on 
accelerating the 
transition to 100% 
zero emission cars 
and vans 

Tegen 2040 moeten alle verkochte auto’s en bussen broeikasgasneutraal zijn, tegen 2035 in de grootste economieën  
Als ontwikkeld land: samenwerking en internationale steun faciliteren voor een just transition 
Voor steden, staten en regionale overheden: eigen auto’s en bussen converteren tot nul-emissie voertuigen  
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Clydebank 
Declaration for 
Green Shipping 
Corridors 

Steun voor het oprichten van groene scheepvaart corridors (nul emissie maritieme routes) tussen 2 (of meer) havens  
Doel: minstens 6 groene corridors oprichten tegen 2025 en dit opkrikken in de volgende jaren  

- Partnerships aangaan om het koolstofvrij maken van de scheepvaartsector te versnellen 
- Moeilijkheden in het vormen van groene corridors onderzoeken 
- Overwegen om de voorziening van groene corridors op te nemen in NEKP   

Assessment van vooruitgang en doelstellingen in 2025  

India/UK Green 
Grids Initiative: One 
Sun One World One 
Grid 

Doel: creëren van een meer onderling verbonden globaal elektriciteitsnet 
i. Investeren in de productie van zonne- en windenergie, andere hernieuwbare energie en de opslag ervan 
ii. Aanleggen van langeafstand transmissielijnen, ondersteund door wederzijds voordelige handelsakkoorden  
iii. Ontwikkelen van nieuwe technologie voor het integreren van miljarden zonnepanelen, windturbines en 

opslagsystemen 
iv. Elektrische voertuigen inschakelen om netflexibiliteit te verbeteren  
v. Investeringen aantrekken in mini zonnepanelen en off-grid systemen om kwetsbare gemeenschappen te 

helpen met toegang tot groene, betaalbare en voorspelbare energie  

Because the Ocean 
 
Blue Leaders 
Declaration 

- Mariene nature-based solutions bevorderen (ex. Marine Protected Areas)  
- Minstens 30% van de globale oceaan beschermen tegen 2030  
- Maatregelen o.b.v. de oceaan in mitigatie- en adaptatieplannen integreren  
- Nieuw UN verdrag opstellen en aannemen voor de conservatie en bescherming van mariene biodiversiteit 

“beyond national jurisdiction”  
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COP26 Health 
Programme (Climate 
resilient and low 
carbon health 
systems) 

Bouwen van koolstofarme en duurzame gezondheidssystemen die de impact van klimaatverandering kunnen 
weerstaan 

i. Assessments maken van klimaatverandering en gezondheidskwetsbaarheid (V&As)-> NEHAP ontwikkelen 
o.b.v. V&As 

ii. Datum vastleggen voor koolstofneutraliteit (idealiter 2050) 
iii. Assessment maken van emissies en een roadmap ontwikkelen voor koolstofneutraliteit 

Breakthrough 
Statements 

IEA, IRENA en UN High Level Climate Champions zullen een assessment maken van de vooruitgang van elke 
onderstaande breakthrough (investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aandeel van de groene productie t.o.v. 
‘traditionele’, …).  

• Energie 
- Breakthrough: Groene energie is de meest betaalbare en betrouwbare optie om de energievraag van 

alle landen te beantwoorden tegen 2030  

• Wegen transport 
- Breakthrough: Emissievrije voertuigen zijn het nieuwe normaal, zijn toegankelijk, betaalbaar en 

duurzaam in alle regio’s tegen 2030 

• Staal 
- Breakthrough: Staal met lage emissie is de voorkeur in globale markten, met efficiënt gebruik en lage-

emissie staalproductie in elke regio tegen 2030 

• Waterstof 
- Breakthrough: Betaalbare hernieuwbare en lage-koolstof waterstof is globaal beschikbaar tegen 2030  
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Declaration on Zero 
Emission Shipping 
by 2050 
 

Emissies van internationale scheepvaart moeten meteen pieken, moeten aanzienlijk verminderen in het komende 
decennium en tegen 2050 verdwijnen.  
Belang van internationale samenwerking en investeringen in de productie van emissievrije brandstoffen, alsook 
groene scheepvaart corridors en infrastructuur 

Declaration on 
Preserving Maritime 
Zones 

Pacifische eilandstaten willen de huidige baseline (hetgeen een effect heeft op hun maritieme zones en de 
bijbehorende rechten) behouden, ook als deze fysiek zou verschuiven door de stijging van de zeespiegel.  
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