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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de werking van het internationale klimaatbeleid. Op de bijbehorende kaart staat het internationale energiebeleid weergegeven.  

Met internationaal beleid bedoelen we hier overheidsbeleid dat tussen staten tot stand komt. Europees beleid staat op een aparte kaart weergegeven. 
Naast de formele verdragen zijn er ook vele internationale samenwerkingsverbanden die gericht zijn op klimaat en die een grote rol spelen in het 

internationale overleg over klimaatbeleid, bijvoorbeeld tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Die staan hier niet weergegeven. 
Bij besluitvorming staat hoe dat internationale beleid gemaakt wordt. Bij beleid staan de belangrijkste doelen en mechanismen van de belangrijkste 

internationale verdragen. Bij doorwerking staat hoe dit doorwerkt in Nederland. Deze kaart is onderdeel van de uitgaven Zó werkt energie in Nederland.
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Het internationale klimaatbeleid komt tot stand door verdragen van de Verenigde Naties

Staten sluiten verdragen waarbij elk land zelf beslist of het zich aansluit bij het verdrag, besluitvorming is bij consensus.
Het Klimaatverdrag van de VN uit 1992 (UNFCCC) is het basisverdrag over het tegengaan van schadelijke klimaatverandering, 
vrijwel alle landen zijn aangesloten.
Aangesloten landen komen jaarlijks bij elkaar voor afspraken over het tegengaan van klimaatverandering, zogeheten 
Conference of Parties (COP) bijeenkomsten.
Sommige bijeenkomsten leiden tot nieuwe, zelfstandige verdragen met meer gedetailleerde afspraken, zoals het Kyoto 
Protocol (1997) en de Overeenkomst van Parijs (2015).
Bij aanvullende verdragen zijn niet alle landen aangesloten die bij het basisverdrag zijn aangesloten, landen besluiten per 
verdrag of ze zich aansluiten.

Het Klimaatverdrag regelt internationale rapportage en afspraken over klimaatverandering

Alle aangesloten landen zijn verplicht de uitstoot van broeikasgassen te rapporteren volgens overeengekomen normen.
Onder het verdrag maken landen afspraken om menselijk gedreven klimaatverandering tegen te gaan.
In het Kyoto-protocol zijn geïndustrialiseerde landen overeengekomen de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De Overeenkomst van Parijs legt het doel en de mechanismen vast voor klimaatbeleid

Het doel is om opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden ten opzichte van pre-industriële niveaus 
(gemiddelde 1850-1900) en te streven dit te beperken tot 1,5 graad.
Aangesloten landen leveren verplicht elke vijf jaar een klimaatplan op voor uitstootreductie om het doel te realiseren.
Rijke landen beloven armere landen financiële middelen te geven voor klimaatadaptatie en uitstootreductie.

De werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) voorziet in de wetenschappelijke kennis voor klimaatbeleid

De intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is een wetenschappelijke organisatie van de VN om in 
wetenschappelijke kennis over klimaatverandering te voorzien.
Het IPCC evalueert internationaal onderzoek en publiceert rapporten om de stand van wetenschappelijke kennis weer te geven.
De conclusies van IPCC-rapporten met aanbevelingen voor beleidsmakers worden goedgekeurd door de lidstaten.

Internationale verdragen werken door in verplichtingen voor Nederland en de EU

Nederland heeft het UNFCCC, het Kyoto Protocol en de Overeenkomst van Parijs geratificeerd en is aangesloten bij het IPCC.
Onder het UNFCCC is Nederland verplicht nationale uitstoot en maatregelen te rapporteren aan de Verenigde Naties.
Onder het Kyoto-protocol en de Overeenkomst van Parijs is Nederland verplicht om uitstoot te verminderen.
Onder de Overeenkomst van Parijs zijn Nederland en de EU verplicht een nationaal plan voor vermindering van uitstoot (NDC) 
in te leveren, in de praktijk via de EU.
De Nederlandse rechter toetst Nederlands beleid aan de internationale verdragen en rapporten van het IPCC.
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