
Gemeenschappelijke verklaring ter gelegenheid van de 6e Duits-Belgische Conferentie 

 

Ter gelegenheid van de zesde Duits-Belgische Conferentie kwamen vertegenwoordigers uit de 

politiek, economie, wetenschap en het maatschappelijk middenveld uit het Koninkrijk België 

en de Bondsrepubliek Duitsland vandaag in Berlijn samen. Tegen de achtergrond van de 

huidige uitdagingen lag de nadruk op de vraag hoe beide landen nog nauwer kunnen 

samenwerken om de klimaatverandering af te remmen en de energievoorziening van de 

toekomst vorm te geven. Gemeenschappelijke oplossingen zullen worden ontwikkeld door 

middel van de samenwerking tussen alle betrokken actoren: nationale en regionale overheden, 

met name in grensgebieden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en het maatschappelijk 

middenveld. 

 

Internationale klimaatdiplomatie, klimaatbescherming en veiligheid 

Duitsland en België zetten zich in voor forse vooruitgang tijdens de 27e Conference of the 

Parties (COP27) in november in Sharm-el-Sheikh. De overstromingsramp van vorig jaar en de 

aanhoudende droogte van dit jaar hebben in beide landen verschrikkelijke schade aangericht 

en levens geëist. We moeten onze inspanningen opvoeren om onze uitstoot van 

broeikasgassen snel en aanzienlijk te verminderen. De Russische aanvalsoorlog in Oekraïne 

heeft de noodzaak van een ambitieuze energietransitie nog eens onderstreept. Door nu sneller 

af te stappen van fossiele brandstoffen, de energie-efficiëntie aanzienlijk te verhogen en de 

uitbouw van hernieuwbare energie alsook de hiervoor noodzakelijke 

infrastructuurontwikkeling massaal te bevorderen, maken we onze landen en economieën 

veerkrachtiger en klimaatvriendelijker. In de buitenlandse politiek wordt het verband tussen 

klimaat, vrede en veiligheid steeds duidelijker. 

  

Energiebeleid  

Duitsland en België zijn op vlak van energiebeleid al lang nauw met elkaar verbonden en 

partners in regionale groepen, zoals het Pentalateral Energy Forum (Duitsland, België, 

Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) ter coördinatie van de 

stroomvoorziening in West-Europa, en de North Seas Energy Cooperation. Pijp- en 

elektriciteitsleidingen verbinden onze energiecentra. In het kader van de diversifiëring, weg 

van gas uit Rusland, is België met de grote LNG-haven in Zeebrugge de tweede belangrijkste 

gasleverancier van Duitsland geworden. België is qua de geïnstalleerde capaciteit van 

offshore-windenergie nummer zes in de wereld, Duitsland is nummer drie. Beide landen 

werken samen met Denemarken en Nederland aan de grensoverschrijdende ontwikkeling van 

het energiepotentieel van de Noordzee en de Oostzee, - steeds met oog voor de gevolgen voor 

milieu, mens en dier. Samen willen we ervoor zorgen dat het overwinnen van de huidige 

energiecrisis gepaard gaat met een aanzienlijke versnelling van de energietransitie in België 

en Duitsland, alsook in Europa. Wij zijn het erover eens dat de ambitieuze uitbreiding van 

hernieuwbare energiebronnen een belangrijke hoeksteen is van de Europese soevereiniteit en 

de versterking van de Europese economie op lange termijn. Op termijn kan de bestaande 

energie-infrastructuur worden gebruikt voor het vervoer van groene waterstof. België en 

Duitsland zetten in hun respectievelijke nationale waterstofstrategieën in op deze 

toekomsttechnologie en zien zichzelf als nauwe partners op dit gebied. Duits-Belgische 



energiepartnerschappen met derde landen kunnen een goed middel zijn om deze projecten uit 

te breiden.  

 

Grondstoffen 

Bij het veiligstellen van de grondstoffenvoorziening zetten België en Duitsland in op het 

versterken van de circulaire economie, het beter hergebruik van grondstoffen en de duurzame 

import door betrouwbare partners om nieuwe vormen van afhankelijkheid te voorkomen. 

Op alle genoemde gebieden van het energie-, waterstof- en grondstoffenbeleid willen wij nauw 

met elkaar in gesprek blijven, trilaterale projecten verder ontwikkelen en zowel binnen de 

Europese Unie als op internationaal vlak vooruitgang boeken. 

 

De zevende Duits-Belgische Conferentie zal in Brussel plaatsvinden, het hoofdthema en de 

precieze datum zullen we samen vastleggen.  

 


