
Het Franse Burgerberaad voor het klimaat 
 

Het  Convention citoyenne pour le Climat  is een Frans 
burgerberaad, dat in 2019 is ingesteld. Zij brengt 150 willekeurig 
uit de Franse bevolking gekozen burgers bijeen en wil 
maatregelen vaststellen om, tegen 2030 een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40% ten opzichte van 
1990 te bereiken. 
Dit beraad is een reactie op een dergelijk voorstel van de gele 
hesjes. 
 
In het in 2020 gepubliceerde eindverslag van dat Burgerberaad 
werden 149 voorstellen geformuleerd. Macron heeft toegezegd ze 
voor te leggen aan het parlement of aan een referendum, met 
uitzondering van drie ervan. 
 
Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste door de Conventie 
bepleite maatregelen de goedkeuring van de bevolking 
wegdragen, met uitzondering van de verlaging van de 
maximumsnelheid op autosnelwegen tot 110 km/u, die al door 
Macron werd verworpen. 
Andere door hem verworpen voorstellen : 4% extra 
dividendbelasing tbv het klimaat en het klimaat als fundamentele 
waarde in de grondwet opnemen. 
Uiteindelijk werd slechts 10% van de voorstellen gehonoreerd ! 
Begin van dit jaar oordeelde het Burgerberaad hard over de 
respons van de regering op hun voorstellen : op een schaal van 1-
10 gaf men de overheid hier een 2,5 !! 
Macron had beloofd de voorstellen van de burgers zonder 
aanpassingen aan de regering door te geven. Uiteindelijk legde de 
uitvoerende macht een herziene tekst voor aan de 
parlementsleden. Daarmee werd de belofte van een nieuwe 
bestuursvorm in de kiem gesmoord. Uitermate jammer want het 
Burgerberaad leverde wel degelijk uitermate interessante 
voorstellen.   
 
Hoe wordt dat Burgerberaad beoordeeld. 



Het is verbazingwekkend dat een land dat al zo lang ervaring heeft 
met referenda dit Burgerberaad zo slecht heeft aangepakt. Als je 
een dergelijk Burgerberaad instelt wek je verwachtingen, deze 
zijn dus nauwelijks waargemaakt. 
De reactie van de regering en de senaat op de voorstellen zijn 
marginaal en teleurstellend. Eigenlijk zijn ze een belediging van de 
democratie. 
Om dat te begrijpen moet je eigenlijk terug naar de oorzaak van 
dit Burgerberaad : het is ingesteld om de gele hesjes tevreden te 
stellen. Na de toezegging van het beraad werd het ook opvallend 
rustig rond deze gele hesjes. Operatie geslaagd door de regering, 
zou je zeggen. Ja, voor dit moment wel. Maar de 150 burgers uit 
het beraad hebben zich gehergroepeerd en zijn een actiegroep 
geworden die zich inzet voor het realiseren van de aanvankelijke 
doelstelling van het Burgerberaad. 
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