Geeft Nederland genoeg? De proportionele bijdrage van Nederland aan het klimaatakkkoord
Voortrekkersrol
Nederland werpt zich internationaal op als voortrekker op het gebied van klimaatadaptatie, het
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Nederland host de Global Centre on Adaptation
in Rotterdam en Groningen. Nederland is ook de organisator van de Global Summit on Adaptation
die plaatsvindt op 25 januari 2021. Dat is logisch en ook economisch slim, gezien de Nederlandse
expertise op het gebied van bijvoorbeeld watermanagement. Gezien deze internationale
voortrekkersrol zou Nederland meer moeten doen om zich aan internationale afspraken rond
financiering van klimaatadaptatie voor ontwikkelingslanden te houden.
Klimaatverandering
Klimaatverandering is niet iets van de toekomst. Vandaag al zijn extreme weersomstandigheden
gerelateerd aan het klimaat de voornaamste reden dat mensen hun huizen ontvluchteni. Cyclonen,
overstromingen en bosbranden jagen 3 keer meer mensen op de vlucht dan conflict. De groei van
wereldwijde oogsten zal 30% minder zijn in 2050, met gevolgen voor 500 miljoen kleine
boerenbedrijven. Klimaatverandering zal verantwoordelijk zijn voor 100 miljoen extra mensen die in
armoede leveren, in 2030. Vrouwen en meisjes zullen extra geraakt worden vanwege ongelijke
verdeling van middelen en macht.
Proportionele bijdrage: de fair share van Nederland
Volgens de in Kopenhagen (2009) gemaakte afspraken, zou er per 2020 wereldwijd door de rijke
landen jaarlijks 100 miljard USD vrij worden gemaakt voor klimaatactie in ontwikkelingslanden. Een
verdeling per donor werd niet overeengekomen. Echter, de proportionele bijdrage of ‘fair share’ van
Nederland is te berekenen op basis van ons bruto nationaal product.ii De Nederlandse bijdrage zou
vanaf 2020 volgens het principe van fair share of proportionele bijdrage en de berekening van CARE
1,62 miljard euro moeten zijn.iii
De Algemene Rekenkamer stelt in de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 (p.16) echter dat
de minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de fair share uitgerekend heeft op
1,25 miljard. De basis voor dit bedrag ligt in een brief uit 2012. Volgens de berekening van CARE is de
Nederlandse fair share inmiddels opgelopen tot 1,62 miljard. Dit onder meer ten gevolge van de
veranderende dollarkoers en de relatief gestage groei van de Nederlandse economie. Deze
opgelopen fair share wordt weergegeven met de blauwe lijn in de onderstaande grafiek.
Geactualiseerde berekeningen zijn van groot belang om een duidelijk beeld te hebben van de
Nederlandse fair share ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken en het bijdragen
aan de gevolgen van klimaatverandering voor de meest kwetsbare groepen. CARE roept daarom de
overheid op om haar berekening te actualiseren, en publiek te maken.
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https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2020/07/CARE-Climate-Migration-Report-v0.4.pdf
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