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Samenvatting en conclusies 

Introductie 
Zonder extra beleid zullen broeikasgasemissies als gevolg van menselijk 
handelen waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de gemiddelde wereld-
temperatuur van 2,6 tot 5,9°C in deze eeuw. Zoals aangegeven in het vierde 
Assessment Report van het IPCC, leidt een dergelijke temperatuurverhoging tot 
aanzienlijke risico’s voor de watervoorziening, gezondheid, ecosystemen en het 
passeren van zogenaamde kritische drempels. Om deze risico’s te verminderen 
kunnen maatregelen worden getroffen om broeikasgasemissies terug te dringen 
(mitigatie) en om de samenleving aan te passen aan klimaatverandering 
(adaptatie). Zogenaamde Integrated Assessment Modellen (IAMs) helpen om de 
kosten en opbrengsten van verschillende mitigatie- en adaptatiestrategieën in 
kaart te brengen. Ze beschrijven de gehele oorzaak-gevolgrelatie van klimaat-
verandering. Deze relatie begint met de economische activiteiten die leiden tot 
broeikasgasemissies. Deze emissies beïnvloeden de broeikasgasconcentratie in 
de atmosfeer en oceanen, dat vervolgens leidt tot klimaatverandering. 
Klimaatverandering heeft vervolgens weer zijn neerslag op ecosystemen en de 
economie. IAMs analyseren over het algemeen lange tijdshorizonten (meestal 
langer dan 100 jaar) om beslissingen op de korte termijn te ondersteunen. IAMs 
kunnen worden onderverdeeld in kosten-baten IAMs en procesgerichte IAMs. 
Kosten-baten IAMs hebben als doel om de kosten en baten van verschillende 
mitigatie- en adaptatiestrategieën in kaart te brengen; procesgerichte IAMs 
hebben als doel om de (fysieke) gevolgen van klimaatverandering of 
klimaatbeleid voor verschillende sociale, economische en milieugerelateerde 
indicatoren realistisch weer te geven.  

Dit proefschrift concentreert zich op de toepassing van kosten-baten IAMs en in 
het bijzonder op twee belangrijke aspecten hiervan. Het eerste is onzekerheid. 
Vaak worden kosten-baten IAMs gebruikt om een optimaal emissiepad te 
bepalen onder standaardaannames. De onzekerheden in klimaatverandering 
zijn echter groot. Dit betekent dat het interessanter is om te bepalen hoe 
onzekerheden de uitkomsten van IAMs kunnen beïnvloeden dan wat het 
optimale emissiepad is onder standaardaannames. Het tweede aspect heeft te 
maken met het feit dat de meeste toepassingen van kosten-baten IAMs zich 
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concentreren mitigatiestrategieën en dat adaptatie veelal een ondergeschikte 
rol speelt. Hieruit volgen de twee hoofdvragen van dit proefschrift: 

1. Wat kunnen kosten-baten IAMs ons vertellen over de beste mitigatiestrategie en 
over de robuustheid hiervan gegeven diverse onzekerheden en besluitkaders? 

2. Welke inzichten kunnen IAMs geven over de relatie tussen adaptatie- en 
mitigatiestrategieën? 

 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van het FAIR-
CBA model. Het FAIR model is ontwikkeld om de kosten van verschillende 
emissie-allocatieregimes door te rekenen. Het FAIR-CBA model is een 
uitgebreide versie van het FAIR model, ontwikkeld om het onderzoek voor dit 
proefschrift uit te voeren. De uitbreiding bestaat uit een module die klimaat-
schade projecteert, een adaptatiekostenmodule, een economische groeimodule 
en een verdisconteringsmodule.  

Mitigatiestrategieën 
Hoofdstuk 2, 3 en 4 richten zich op onderzoeksvraag 1. Hoofdstuk 2 analyseert 
hoe onzekerheid en waardeoordelen de optimale mitigatiestrategie volgens 
kosten-batenanalyse kan beïnvloeden. Hoofdstuk 3 vergelijkt de resultaten van 
een standaard kosten-batenanalyse met een risicobenadering voor klimaat-
verandering. Hoofdstuk 4, ten slotte, laat zien wat de consequenties van 
verschillende gefragmenteerde klimaatregimes op de kosten en effectiviteit van 
het reduceren van broeikasgasemissies zijn.  

Hoofdstuk 2: Effect van onzekerheid en waardeoordelen op het optimale 
mitigatiedoel  
De aanbevelingen van kosten-batenanalyses verschillen van zeer ambitieus 
klimaatbeleid (stabilisatie van broeikasgasconcentraties op een niveau van 450 
tot 550 ppm CO2-equivalenten, zoals in Stern, 2006) tot zeer bescheiden 
emissiereductie (stabilisatie op een niveau van 800 tot 850 ppm CO2-
equivalenten, zoals Nordhaus, 2008). In dit hoofdstuk worden systematisch de 
meest belangrijke aannames van kosten-batenanalyses van klimaatverandering 
gevarieerd zodat het hele bereik aan aannames van Stern tot Nordhaus gedekt 
wordt. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het FAIR-CBA model. De 
variabelen die gevarieerd worden zijn klimaatgevoeligheid, schadeprojecties, 
mitigatiekosten, tijdshorizon van de analyse, verdisconteringsmethode en 
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referentiescenario. In plaats van het bepalen van een enkel optimaal emissiepad 
voor elke mogelijke aanname, analyseren we vele enmissiepaden die leiden tot 
een piek in concentratieniveau van 500 ppm CO2-equivalenten tot 800 ppm CO2-
equivalenten. Hierdoor kan niet alleen het emissiepad met de laagste 
consumptieverliezen door mitigatie en schade worden vastgesteld, maar tevens 
de robuustheid van de voorkeur voor dit emissiepad.  

De resultaten laten zien dat het optimale doel volgens een kosten-batenanalyse 
kan variëren van een piek in CO2-equivalenten van 520 ppm tot meer dan 800 
ppm. Deze grote marge kan worden verklaard door verschillen in waarde-
oordelen – zoals verdisconteringsmethode en tijdshorizon – en wetenschap-
pelijke onzekerheden (vooral in schadeprojecties en mitigatiekosten). 

Interessant genoeg neemt het consumptieverlies in de meeste gevallen maar 
weinig toe als van de optimale uitkomst wordt afgeweken. Dit impliceert dat 
andere factoren die niet meegenomen zijn in onze analyse (zoals asymmetrische 
weging van risico’s, externe baten van klimaatbeleid voor luchtkwaliteit) in 
belangrijke mate de resultaten zouden kunnen beïnvloeden. 

Gezien de hoge mate waarin waardeoordelen de resultaten van kosten-
batenanalyses voor klimaatbeleid beïnvloeden en de lage additionele kosten als 
er wordt afgeweken van het optimale concentratieniveau, lijkt het nut van 
kosten-batenanalyses voor het determineren van het optimale klimaatbeleid 
beperkt. De waarde van kosten-batenanalyses lijkt voornamelijk te liggen om 
een systematische analyse van de kosten en baten in een formeel raamwerk 
mogelijk te maken, rekening houdend met de relevante onzekerheden. Het 
bepalen van lange-termijn doelstellingen voor klimaatbeleid lijkt, gezien het 
grote effect van waardeoordelen en onzekerheden op de resultaten, 
hoofdzakelijk het domein van beleidsmakers en andere maatschappelijke 
actoren, met slechts een ondersteunende rol voor kosten-batenanalyses.  

Hoofdstuk 3: Het beste klimaatdoel volgens een risicobenadering  
Het toepassen van kosten-batenanalyse om een optimaal klimaatdoel vast te 
stellen is bekritiseerd vanwege de beperkingen aangaande het omgaan met 
risico’s en onzekerheden. Als alternatief besluitkader is het minimax criterium 
voorgesteld; dit besluitkader legt de nadruk op de potentiële risico’s van 
klimaatverandering in plaats van op de meest waarschijnlijke uitkomst. Het 
minimax criterium vereist een minimalisatie van de maximaal mogelijke kosten. 
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Dit criterium houdt derhalve expliciet rekening met gebeurtenissen die een lage 
waarschijnlijkheid maar grote gevolgen hebben (zoals dit momenteel kan 
worden vastgesteld). Tot nu toe is het minimax criterium slechts beperkt 
toegepast (namelijk kwalitatief en alleen rekening houdend met extreme 
beleidskeuzes) voor ondersteuning van klimaatbeleid. Dit hoofdstuk vergelijkt 
de kwantitatieve uitkomsten van een standaard kosten-batenanalyse met die van 
het minimax criterium, waarbij rekening wordt gehouden met een grote 
verscheidenheid aan mitigatieopties. Hiervoor is gebruik genaakt van het FAIR-
CBA model.  

De resultaten laten zien dat indien het minimax criterium strikt wordt toegepast 
– dat wil zeggen dat extreme waardes voor elke parameter worden veronder-
steld – en er een relatief lage verdisconteringsvoet wordt gehanteerd, dit leidt 
tot de aanbeveling om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te 
reduceren. Onder deze aannames zijn de resultaten ook erg robuust: de kosten 
die gepaard gaan met het niet halen van het doel zijn substantieel. Als er echter 
een relatief hoge verdisconteringsvoet wordt gehanteerd, leidt het minimax 
criterium tot vergelijkbare resultaten (zowel voor het doel als voor de 
robuustheid van dit doel) als een standaard kosten-batenanalyse. Dit leidt tot de 
conclusie dat zelfs bij toepassing van een minimax benadering verdiscontering 
van doorslaggevend belang kan zijn. 

Hoofdstuk 4: Effectiviteit en economische consequenties van verschillende 
universele en gefragmenteerde regimes 
De meeste IAMs lijken vrij optimistisch ten aanzien van participatie van landen 
in een klimaatregime: de meest gebruikelijke veronderstelling is dat alle landen 
participeren (universeel regime). Om te beoordelen hoe belangrijk deze 
veronderstelling is, vergelijken we in dit hoofdstuk de effectiviteit en 
economische consequenties van regimes waarin geen volledige participatie van 
landen plaatsvindt (gefragmenteerde regimes) met universele regimes door 
middel van een uitgebreid literatuuronderzoek. Tevens wordt ingegaan op de 
haalbaarheid van een universeel regime.  

Een groot aantal studies voeren een kwalitatieve analyse uit van verschillende 
klimaatregimes of analyseren emissiereducties resulterend uit bepaalde regimes. 
Het aantal studies dat kijkt naar de regionale economische consequenties is veel 
kleiner. In de studies die dit wel doen worden verschillende methoden gebruikt, 
waaronder macro-economische modellen en energiemodellen gebaseerd op 
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marginale kosten. Ondanks deze verscheidenheid aan methoden blijkt volgens 
onze analyse dat de studies redelijk met elkaar overeenkomen wat betreft de 
voorspelling welke regio’s met hoge en welke regio’s met lage kosten 
geconfronteerd zullen worden onder verschillende regimes.  

Uit de analyse blijkt dat stabilisatie van broeikasgasconcentraties op een laag 
niveau over het algemeen duurder is in een gefragmenteerd regime. Dit kan 
worden verklaard doordat ambitieuze reductiedoelen moeten worden bereikt 
door een kleiner aantal landen of doordat emissiereducties niet plaatsvinden in 
de regio’s waar dit het goedkoopst is.  

Er zijn echter belangrijke obstakels voor het tot stand komen van een universeel 
regime. Ten eerste resulteert vrijwel elk universeel regime dat gebaseerd op een 
specifieke regel voor emissieallocatie in aanzienlijke kostenverschillen tussen 
regio’s. Hoewel kosten niet de enige overweging zijn voor landen om al dan niet 
deel te nemen in een bepaald regime en dat deze verschillen kunnen worden 
verklaard door bepaalde rechtvaardigheidsprincipes lijken grote kosten-
verschillen toch een probleem. De uitkomst van een specifieke regel voor 
emissieallocatie kan hierdoor hoogstens als uitgangspositie voor verdere 
onderhandelingen dienen. Ten tweede bestaat er voor individuele landen een 
prikkel om gratis mee te liften op een universeel regime (“free-riding”). Dit volgt 
gedeeltelijk uit de analyses van gefragmenteerde regimes, maar nog duidelijker 
uit speltheorie op het gebied van coalitievorming. Speltheoretische analyses 
laten zien dat het erg onwaarschijnlijk is dat een stabiel regime met hoge 
participatie kan ontstaan. De kans hierop kan wel worden vergroot als 
verantwoordelijkheidsgevoel een grotere rol speelt of als transferstelsels en 
exclusief lidmaatschap worden ingevoerd. 

Gezien de lange-termijn voordelen van universele regimes aan de ene kant en 
de obstakels in het tot stand komen van zulke regimes aan de andere kant zou 
een overgangsperiode van een gefragmenteerd regime naar een universeel 
regime de beste mogelijkheid kunnen bieden om hoge emissiereducties te 
bewerkstelligen. Om onderhandelingen te vereenvoudigen zou eerst een gefrag-
menteerd ambitieus overgangsregime, bestaande uit landen die bereid zijn om 
emissiereductiedoelen op zich te nemen, kunnen worden opgericht. Dit regime 
zou dan de basis kunnen vormen voor een groter, universeel regime op de lange 
termijn.  
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Relaties tussen adaptatie- en mitigatiestrategieën 
Hoofdstuk 5 t/m 8 richten zich op mitigatie- en adaptatiestrategieën. Hoofdstuk 
5 geeft een overzicht over hoe adaptatie tot nu toe in IAMs is gemodelleerd en 
geeft ook suggesties voor verbeteringen. Hoofdstuk 6 gaat in op de interacties 
tussen adaptatie- en mitigatiestrategieën vanuit kosten-baten oogpunt. 
Hoofdstuk 7 evalueert verschillende emissie-allocatieregimes voor het reduceren 
van broeikasgasemissies, rekening houdend met zowel mitigatiekosten, 
adaptatiekosten en schadeprojecties door klimaatverandering. Hoofdstuk 8, ten 
slotte, past een IAM toe om de effectiviteit van een van de huidige mechanismen 
om adaptatiekosten in ontwikkelingslanden te financieren in te schatten.  

Hoofdstuk 5: Het verbeteren van het modelleren van adaptatie in IAMs  
Een betere representatie van adaptatiekosten in IAMs is belangrijk om de 
modellen beter te laten aansluiten aan de werkelijkheid. Dit hoofdstuk laat zien 
dat de meeste IAMs tot op heden nauwelijks expliciete aandacht besteden aan 
adaptatie. Tevens worden er verschillende complicerende factoren om 
adaptatiekosten in te schatten bediscussieerd. Hierdoor is het aannemelijk dat 
de weinige modellen die wel expliciet aandacht aan adaptatie besteden het 
effect van adaptatie overschatten en de kosten ervan onderschatten. Gegeven de 
onzekerheden ten aanzien van adaptatie is het essentieel dat de representatie 
van adaptatie in IAMs wordt verbeterd. Hierbij zou rekening gehouden moeten 
worden met de volgende speciale eigenschappen van adaptatie: het lokale 
karakter van adaptatie; de hoge mate waarin investeringen in adaptatie 
afhangen van extreme gebeurtenissen; de mate waarin de noodzaak tot 
adaptatie afhangt van het schaalniveau; de rol van niet-marktgerelateerde 
kosten en baten; en de centrale rol van onzekerheid in de planning van 
adaptatiemaatregelen. 

Ondanks de huidige beperkingen lijken IAMs wel het juiste instrument om de 
relatie tussen adaptatie- en mitigatiestrategieën te analyseren. Het gaat hierbij 
met name over de vraag in hoeverre adaptatie het mitigatiedoel zou kunnen 
beïnvloeden. De eerste resultaten van het AD-DICE model, waarin adaptatie 
expliciet wordt gemodelleerd, suggereert dat het effect van verschillende 
adaptatiestrategieën op het optimale mitigatieniveau beperkt is. Als de gevolgen 
van klimaatverandering echter groter zijn dan de projecties van bestaande 
modellen kan het effect van adaptatie op het optimale mitigatiedoel veel groter 
zijn.  
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Hoofdstuk 6: Interacties tussen adaptatie- en mitigatiestrategieën  
In dit hoofdstuk wordt het FAIR-CBA model toegepast om de interacties tussen 
adaptatiekosten, mitigatiekosten en emissiehandel, en schade door klimaat-
verandering te analyseren. De gebruikte methode om adaptatie te modelleren 
heet AD-RICE en is gebaseerd op de schadeprojecties van wereldregio’s van het 
RICE model. Ondanks de grote onzekerheden van deze schadeprojecties (zie ook 
hoofdstuk 2 en 3) zijn enkele robuuste kwalitatieve conclusies te trekken.  

De eerste conclusie heeft betrekking op het belangrijke verschil in dynamiek 
tussen adaptatie en mitigatie. Adaptatie is met name effectief in het verlagen 
van de schade van klimaatverandering op de kortere termijn. Echter, als er geen 
mitigatiemaatregelen worden getroffen zorgt verdere klimaatverandering 
ervoor dat adaptatie niet kan verhinderen dat de schade op termijn sterk 
toeneemt. Mitigatie is erg effectief in het reduceren van schade op de langere 
termijn. Volgens het gebruikte model worden de beste resultaten behaald als 
zowel adaptatie- als mitigatiemaatregelen worden getroffen.  

De tweede conclusie is dat ondanks de relatief lage kosten van adaptatie ten 
opzichte van mitigatie, adaptatie met name in landen met een lager inkomen 
de potentiële schade van klimaatverandering kan verminderen. De resultaten 
laten zien dat met optimaal adaptatiebeleid meer dan een kwart van de 
potentiële schade kan worden voorkomen (hoewel dit sterk afhangt van de zeer 
onzekere projecties van schade en adaptatiekosten).  

De derde conclusie is dat het optimale investeringsniveau in adaptatie alleen op 
de langere termijn afhangt van het klimaatdoel. Als er geen mitigatie-
maatregelen worden getroffen zal het klimaat op de langere termijn sterker 
veranderen, waardoor de noodzaak tot adaptatie groter wordt. Huidige 
mitigatiemaatregelen hebben echter weinig invloed op het klimaat van de 
eerstkomende decennia, vanwege de traagheid van het klimaatsysteem. 
Ongeacht de mitigatiestrategie zullen hierdoor de kosten voor adaptatie sterk 
toenemen in de tijd. Het model laat zien dat bij een optimaal adaptatieniveau 
de adaptatiekosten op wereldschaal toenemen van 10 miljard USD in 2010 tot 
230 miljard USD in 2050. 

De laatste conclusie is dat er grote verschillen zijn in de kosten van klimaat-
verandering tussen wereldregio’s. De inkomensverliezen zijn veel groter dan het 
wereldgemiddelde in het oosten van Afrika en Zuid-Azië. Bovendien stijgen de 
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inkomensverliezen ook sterk voor hogere concentratieniveaus. Dit impliceert dat 
juist voor deze armere regio’s zowel adaptatie als mitigatie belangrijk zijn.  

Samengevat kan worden gezegd dat het optimale adaptatieniveau sterk 
toeneemt in de tijd, ongeacht het ambitieniveau van mitigatie en dat adaptatie 
in het bijzonder belangrijk is in de armere regio’s. Dit suggereert dat het 
waarschijnlijker is dat ontwikkelingslanden willen participeren in een 
klimaatregime als adaptatie, en vooral financiering van adaptatie, onderdeel 
zou uitmaken van een dergelijk regime. 

Hoofdstuk 7: De effectiviteit van een 2% heffing op CDM projecten en 
emissiehandel om adaptatie in ontwikkelingslanden te financieren  
Tijdens de UNFCCC bijeenkomst in december 2007 in Bali is voorgesteld om een 
heffing van 2% op CDM projecten (Clean Development Mechanism; CDM 
projecten maken het mogelijk om de emissiereductiedoelstellingen van 
ontwikkelde landen deels te bereiken door het financieren van projecten in 
ontwikkelingslanden) te introduceren. Er bestaat ook een voorstel om de heffing 
te verbreden naar emissiehandel. Dit hoofdstuk analyseert wat de effectiviteit 
van een 2% heffing op zowel CDM projecten als emissiehandel van 
ontwikkelingslanden is, gebruik makend van het FAIR-CBA model.  

De analyse laat zien dat de effectiviteit van een dergelijke 2% heffing sterk 
afhangt van het wereldwijde klimaatdoel. Een ambitieuzer doel resulteert in een 
hogere omzet in emissiehandel. Dit leidt tot een hogere opbrengst van de 2% 
heffing. Tegelijkertijd zal een ambitieuzer doel op de lange termijn betekenen 
dat de geprojecteerde adaptatiekosten lager zijn. Indien een klimaatdoel van 
2°C wordt nagestreeft (een beperking van de gemiddelde wereldwijde 
temperatuurstijging van 2°C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur) 
zal ongeveer een derde van de benodigde adaptatiekosten in ontwikkelings-
landen gefinancierd kunnen worden in 2030. Als de adaptatiekosten echter 
hoger uitvallen dan de gemiddelde projectie daalt dit aandeel naar ongeveer 
15%. Met een minder ambitieus mitigatiedoel van 2.5°C daalt dit aandeel zelfs 
naar 10 tot 20%, afhankelijk van het emissie-allocatieregime.  

Hoewel de opbrengsten van een 2% heffing op CDM projecten en emissiehandel 
sterk afhangen van het emissie-allocatieregime en klimaatdoel, kan de 
algemene conclusie worden getrokken dat slechts een klein deel van de 
benodigde adaptatiekosten door een dergelijke 2% heffing gefinancierd kan 
worden in de komende twee decennia. Indien het doel is om een substantieel 
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aandeel van de totaal benodigde adaptatiekosten in ontwikkelingslanden 
internationaal te financieren zullen daarom additionele mechanismen nodig 
zijn. Er zijn diverse voorstellen voor dergelijke financieringsmechanismen in 
omloop, maar tot nu toe is er nog geen systematische analyse van de 
opbrengsten van deze mechanismen uitgevoerd. Toekomstig onderzoek, 
gebruik makend van een vergelijkbare aanpak als deze studie, zou hier inzicht 
in kunnen geven.  

Hoofdstuk 8: Evaluatie van emissie-allocatieregimes rekening houdend 
met adaptatiekosten en klimaatschade 
Vele studies hebben de consequenties van verschillende post-2012 emissie-
allocatieregimes voor regionale mitigatiekosten geëvalueerd. Dit hoofdstuk gaat 
een stap verder en gebruikt het FAIR-CBA model om niet alleen mitigatiekosten, 
maar ook adaptatiekosten en klimaatschade van verschillende regimes te 
evalueren. Er zijn twee redenen om adaptatiekosten en klimaatschade mee te 
nemen in de evaluatie van emissie-allocatieregimes. Ten eerste verbreedt dit het 
perspectief om de rechtvaardigheid van verschillende regimes te evalueren. Dit 
is vooral belangrijk voor ontwikkelingslanden, waar de gevolgen van klimaat-
verandering over het algemeen hoger zullen zijn dan het wereldgemiddelde. De 
tweede reden heeft te maken met het steeds belangrijker worden van 
internationale financiering van adaptatiekosten in ontwikkelingslanden in de 
onderhandelingen. Momenteel vindt deze discussie plaats parallel aan de 
discussies rond mitigatie, maar het is interessant om deze thema’s vanuit een 
meer geïntegreerd perspectief te plaatsen. Dit maakt het, in ieder geval 
theoretisch, mogelijk om een emissie-allocatieregime zo in te richten dat het 
leidt tot een geldstroom van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden. Dit geld 
zou gebruikt kunnen worden om de adaptatiekosten te financieren.  

Het blijkt dat de verdeling van kosten over wereldregio’s sterk veranderd als 
adaptatiekosten en klimaatschade worden meegenomen in de evaluatie van 
emissie-allocatieregimes. Emissie-allocatieregimes zoals ‘contraction-and-
convergence’ (een dusdanige allocatie van emissierechten zodat emissies per 
capita convergeren naar een vastgesteld wereldgemiddelde in een bepaald jaar) 
en ‘multi-stage’ (landen participeren in verschillende stadia met specifieke 
doelstellingen voor elk stadium; de overgang naar een volgend stadium is 
gebaseerd op bepaalde economische en milieugerelateerde indicatoren) leiden 
tot lage of zelfs negatieve mitigatiekosten voor ontwikkelingslanden, een gevolg 
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van de relatieve lage doelstellingen en daardoor hoge opbrengsten uit emissie-
handel. Hier staat tegenover dat dezelfde ontwikkelingslanden vaak ook de 
hoogste klimaatschade en adaptatiekosten zullen ondervinden. Deze laatste 
twee kostenposten stijgen ook sterker in de tijd. Tot 2050 zouden de 
opbrengsten van emissiehandel hoog genoeg kunnen zijn om de minst 
ontwikkelde regio’s te compenseren voor de geleden klimaatschade en 
benodigde adaptatiekosten, op voorwaarde dat klimaatbeleid er op gericht is 
om klimaatverandering tot 2°C beperkt te houden. In 2100 zullen echter de 
hoogste totale kosten plaatsvinden in juist deze minst ontwikkelde landen. Dit 
geldt voor alle geanalyseerde emissie-allocatieregimes en klimaatdoelen.  

De verdeling van de totale kosten over regio’s zou een reden kunnen zijn voor 
een wereldwijd emissiehandelsysteem. Dit zou namelijk de minst ontwikkelde 
landen compensatie kunnen bieden voor hun relatief hoge adaptatiekosten en 
klimaatschade. Zelfs emissie-allocatieregimes gebaseerd op rechtvaardigheid 
vanuit mitigatieoogpunt kunnen al leiden tot een geldstroom naar de minst 
ontwikkelde landen die groter is dan de klimaatschade en adaptatiekosten, in 
ieder geval voor de eerstkomende decennia. De belangrijkste voorwaarden 
hiervoor zijn dat een wereldwijd emissiehandelssysteem wordt ingevoerd, zodat 
ontwikkelingslanden hun overschot aan emissierechten kunnen verkopen aan 
de meer ontwikkelde landen, en dat een ambitieus klimaatdoel wordt 
nagestreefd.  

Een laatste conclusie is dat de kostenverschillen tussen regio’s substantieel zijn 
op de korte tot middellange termijn, maar dat deze tegen het eind van de eeuw 
sterk afnemen. De reden is dat veruit de belangrijkste kostenpost op de lange 
termijn klimaatschade is (wat niet afhangt van het emissie-allocatieregime). 
Voor de minst ontwikkelde landen is de klimaatschade op de lange termijn zo 
groot dat geldstromen voortvloeiend uit emissie-allocatieregimes deze niet meer 
kunnen compenseren.  

Conclusies en toekomstig onderzoek 

Belangrijkste conclusies 
IAMs zijn een goed instrument om systematisch de kosten en baten van 
klimaatbeleid in een formeel raamwerk te analyseren. Desondanks is het 
onwaarschijnlijk dat een kosten-batenanalyse uitsluitsel kan geven wat het 
optimale klimaatdoel is. Dit heeft voornamelijk te maken met de gevoeligheid 
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van waardeoordelen op de resultaten, waarvan de meest belangrijke de 
verdisconteringsmethode en waardering van klimaatschade zijn. Het toepassen 
van kosten-batenanalyse om beleidsmakers te informeren over het optimale 
klimaatdoel wordt ook om andere redenen bekritiseerd, voornamelijk omdat ze 
niet genoeg rekening zouden houden met gebeurtenissen met een lage 
waarschijnlijkheid, maar hoge gevolgen.  

Het minimax criterium is als alternatief voor kosten-batenanalyses voorgesteld 
om klimaatbeleid te ondersteunen. Volgens dit criterium moeten de maximale 
verwachte kosten voor de samenleving worden geminimaliseerd. Het minimax 
criterium kan ook worden toegepast in een IAM. Voor relatief lage 
verdisconteringsvoeten leidt dit tot ambitieuzere en robuustere aanbevelingen 
voor klimaatbeleid (namelijk stabilisatie van broeikasgassen op een niveau van 
ongeveer 450 ppm CO2-equivalenten) dan standaard kosten-batenanalyses. Voor 
relatief hoge verdisconteringsvoeten (vergelijkbaar met de marktrente) leidt 
toepassing van het minimax criterium echter niet tot substantieel andere 
aanbevelingen dan standaard kosten-batenanalyses. Uiteindelijk blijft het belang 
wat gehecht wordt aan de welvaart van toekomstige generaties een cruciale rol 
spelen in het bepalen van een klimaatdoel. Een concentratiedoel van 450 ppm 
CO2-equivalenten kan zonder meer worden gerechtvaardigd indien de huidige 
generatie welvaartsverliezen accepteert ten gunste van toekomstige generaties. 
Om een dergelijk doel te realiseren moeten echter wel alle landen met hoge 
emissies van broeikasgassen binnen enkele decennia reductiedoelstellingen op 
zich nemen.  

Met betrekking tot adaptatie is een van de belangrijkste conclusies dat adaptatie 
en mitigatie niet kunnen worden gezien als substituten van elkaar. Adaptatie 
kan op korte termijn klimaatschade effectief reduceren, maar is veel minder 
effectief op de lange termijn, omdat het de klimaatverandering niet beperkt. 
Mitigatie is veel effectiever op de lange termijn. Investeringen in adaptatie lijken 
in het bijzonder belangrijk in landen met lage inkomens, zoals landen in sub-
Sahara Afrika en Zuid-Azië. In deze landen zijn de inkomensverliezen door 
klimaatverandering, vooral voor hogere concentratiedoelen, veel hoger dan het 
wereldgemiddelde. Aangezien adaptatie slechts in beperkte mate klimaatschade 
kan verminderen is mitigatie ook voor deze landen extra belangrijk. Om 
ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de financiering van adaptatie-
investeringen is het Adaptatiefonds in het leven geroepen. De opbrengsten van 
het huidige financieringsmechanisme – een heffing van 2% op projecten van het 
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clean development mechanism – zijn echter veel te laag om een substantiële 
bijdrage te leveren aan de financiering van adaptatiekosten in ontwikkelings-
landen, zelfs als de heffing van 2% ook op emissiehandel wordt toegepast. Om 
een substantiële bijdrage te leveren aan de financiering van adaptatiekosten in 
ontwikkelingslanden zijn derhalve additionele financieringsmechanismen 
noodzakelijk. Een alternatieve manier om geldstromen van ontwikkelde naar 
ontwikkelingslanden te creëren is met behulp van emissiehandel. Als 
ontwikkelingslanden zouden participeren in een klimaatovereenkomst met op 
mitigatie gerichte rechtvaardigheidsprincipes en er volledige emissiehandel zou 
worden toegestaan tussen de landen in deze overeenkomst, zou dit tot grote 
geldstromen van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden kunnen leiden. 
De meest belangrijke voorwaarden zijn dat de reductiedoelen ambitieus genoeg 
zijn en dat er een wereldwijd emissiehandelssysteem voorhanden is zodat 
ontwikkelingslanden hun teveel aan emissierechten kunnen verkopen.  

Toekomstig onderzoek 
De aanbevelingen voor toekomstig onderzoek hebben betrekking op model-
analyses en modelontwikkeling.  

Uit hoofdstuk 7 volgt dat additionele financieringsmechanismen nodig zijn om 
een substantiële bijdrage te leveren aan de financiering van adaptatiekosten in 
ontwikkelingslanden. De relevantie van internationale financiering van zowel 
adaptatie als mitigatie wordt onderstreept in het Kopenhagen Akkoord, waarin 
genoemd wordt dat “ontwikkelde landen zich vastleggen op een doel om in 
2020 gezamenlijk 100 miljard USD per jaar bijeen te brengen om in de 
behoeften van ontwikkelingslanden te voorzien”. Er zijn verschillende voor-
stellen voor additionele financieringsmechanismen in omloop (zie voor een 
overzicht Müller, 2008). Van sommigen van deze voorstellen hangt de 
hoeveelheid geld dat gegenereerd wordt af van het emissiereductieniveau (via 
de emissieprijs) en de allocatie van emissiereductiedoelstellingen over landen 
(via de omzet in emissiehandel). Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten 
op modelanalyses om te bepalen hoeveel geld de verschillende financierings-
mechanismen genereren en welke landen hieraan mee betalen, onder verschil-
lende aannames ten aanzien van reductiedoelstellingen en emissieallocatie-
regels.  

Ten aanzien van modelontwikkeling is de conclusie van dit proefschrift dat IAMs 
mitigatie veel gedetailleerder modelleren dan klimaatschade en adaptatie van 
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belang. De kosten van mitigatie zijn in sommige IAMs gebaseerd op 
gedetailleerde energiemodellen, terwijl de baten van mitigatie (d.w.z. de 
vermeden klimaatschade) en kosten en baten van adaptatie over het algemeen 
door slechts enkele vergelijkingen worden beschreven onder een paar generieke 
veronderstellingen. Een mogelijke verbetering is om IAMs die de gevolgen van 
klimaatveranderingen in fysieke eenheden weergeven te koppelen aan kosten-
baten IAMs. De opgave van kosten-baten IAMS is dan om de fysieke gevolgen te 
monetariseren – iets dat de huidge IAMs al impliciet doen. Deze methode heeft 
de volgende voordelen: 

• Het zorgt voor een betere onderbouwing van de schadeprojecties. Op dit 
moment zijn de meeste schadeprojecties gebaseerd op het werk van 
Nordhaus en Boyer (2000) en Tol (2002a; 2002b). Zij baseren hun projecties 
op statistische relaties tussen temperatuur en schade per sector (bijvoorbeeld 
gezondheid, landbouw, nederzettingen). Voor de meeste wereldregio’s zijn 
zulke statistische relaties echter niet beschikbaar, waardoor inschattingen 
van experts een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van de 
schadeprojecties. Het relateren van schadeprojecties aan IAMs met een 
gedetailleerde modellering van fysieke gevolgen lijkt daarom een 
verbetering ten opzichte van de huidige praktijk om de schade van 
klimaatverandering in te schatten.  

• Het levert meer gedetailleerde schadeprojecties op sectoraal en regionaal 
niveau. Dit is met name belangrijk om de noodzaak tot adaptatie in te 
schatten, aangezien dit afhangt van de te verwachten gevolgen van 
klimaatverandering op specifieke sectoren in specifieke regio’s.  

• Het voorziet in de mogelijkheid voor een gevoeligheidsanalyse op sectoraal 
en regionaal niveau, alsmede op de methode van monetarisering. De 
huidige schadefuncties in kosten-baten IAMs zijn in hoge mate 
geaggregeerd (dit geldt niet voor het FUND model (Tol, 2002c), waarin de 
totale schadeprojectie de optelsom is van sectorale schadeprojecties). Dit 
heeft tot gevolg dat een gevoeligheidsanalyse voor een specifieke sector 
momenteel niet mogelijk is in de IAMs (FUND uitgezonderd). Aangezien de 
onzekerheid in landbouwschade door klimaatverandering veel hoger zou 
kunnen zijn voor India dan bijvoorbeeld West-Europa, kunnen 
gevoeligheidsanalyses voor specifieke sectoren en voor specifieke regio’s wel 
van belang zijn. Het belang van monetarisering laat zich illustreren door te 
kijken naar het verschil in methode tussen DICE en FUND om de gevolgen 
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van klimaatverandering voor gezondheid in geld uit te drukken. DICE 
waardeert een statistisch verlies van levensjaar door klimaatverandering op 
twee keer het inkomen per hoofd van de bevolking (Nordhaus en Boyer, 
2000). FUND, daarentegen, waardeert een verlies van een statistisch leven 
op 200 keer het inkomen per hoofd van de bevolking (Tol, 2002a). Hoewel 
FUND het verlies van een heel leven waardeert en DICE een verlies van een 
levensjaar heeft dit bovengenoemde verschil in waardering een groot effect 
op de geprojecteerde gezondheidsimpacts.  

 
Het bovenstaande laat zien dat het koppelen van kosten-baten IAMs met IAMs 
met fysieke impacts belangrijke voordelen met zich meebrengt. Het koppelen 
van deze twee typen van modellen is echter niet eenvoudig. Om een 
rekenkundig complex optimalisatieproces mogelijk te maken zijn de meeste 
kosten-baten IAMs eenvoudig van opzet. Een harde koppeling tussen de veel 
complexere IAMs met fysieke impacts lijkt daarom niet mogelijk. Een model van 
het type gebruikt voor dit proefschrift is echter niet afhankelijk van een 
dergelijk optimalisatieproces en zou daarom geschikt kunnen zijn om te 
koppelen aan een IAM met fysieke impacts. Een ander complicerende factor is 
dat de meeste IAMs met fysieke impacts over het algemeen minder categorieën 
van klimaatgevolgen omvatten dan kosten-baten IAMs. Het DICE model omvat 
bijvoorbeeld categorieën als “niet-marktgerelateerde tijdsbesteding” en 
“catastrofale gevolgen”. Voor zulke categorieën van gevolgen lijkt een 
koppeling met IAMs met fysieke impacts niet van toegevoegde waarde. Voor 
categorieën zoals gezondheid en landbouw lijkt een koppeling van kosten-baten 
IAMs met IAMs met fysieke impacts echter wel de moeite waard. Dit zou een 
belangrijke stap vooruit kunnen betekenen om zowel klimaatschade als de 
adaptatiebehoefte beter in te schatten.  

 

 




