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NOTIFICATIE : Het Comité keurt de hierbij gevoegde tekst goed. 
 
1. De Gewesten zijn verantwoordelijk voor het 

neerleggen van de emissierechten onder het 
Protocol van Kyoto (dit zijn de Assigned Amount 
Units, Certified Emission Reductions, Emission 
Reduction Units, Removal Units1) voor een 
hoeveelheid gelijk aan de broeikasgasemissies op 
hun grondgebied tijdens de periode 2008 – 2012 
opdat België voldoet aan haar verplichtingen 
onder het Protocol van Kyoto. 

 
De Federale Overheid zal een reeks bijkomende 
maatregelen nemen die de broeikasgasemissies 
reduceren. Deze maatregelen worden ex ante 
ingeschat. Deze federale maatregelen zullen 
ingeschreven worden in het Nationaal Klimaatplan 
als het federale luik van dit plan.Voor een 
aantal van deze maatregelen zal de omvang van de 

                         
1 Assigned Amount Unit zijn emissierechten die voortkomen uit het Assigned Amount. Het 
Assigned Amount is de totale hoeveelheid emissierechten die een land met een 
reductiedoelstelling toegewezen krijgt onder het Protocol van Kyoto . Certified Emission 
Reductions zijn emissierechten die voortkomen uit Clean Development Mechanism projecten. 
Emission Reduction Unit zijn emissierechten die voortkomen uit Joint Implementation 
projecten. Removal Units zijn emissierechten die voortkomen uit natuurlijke koolstofputten. 
Elk type emissierecht onder het Kyoto Protocol is goed voor één ton CO2-equivalent. 
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impact op de uitstoot afhankelijk zijn van het 
peil van de economische groei. De inschatting 
van de emissiereducerende impact per jaar van 
deze maatregelen tegen de periode 2008-2012 
worden geacht minimaal gelijk te zijn aan 
4.800.000 ton CO2-equivalent. Jaarlijks zullen deze 
maatregelen geëvalueerd worden op hun 
effectiviteit tot het bijdragen tot deze 
reductie. 
 
De reducties ten gevolge van deze federale 
maatregelen komen de Gewesten ten goede. Deze 
maatregelen hebben vanzelfsprekend geen 
forfaitair karakter en kunnen evolueren in de 
tijd. Deze maatregelen worden sowieso jaarlijks 
geëvalueerd en zonodig herzien indien de 
economische groei stijgt boven de jaarlijkse 
groei voor de periode 2003-2008 zoals ingeschat 
door het Federaal Planbureau.  
 
Binnen de Nationale klimaatcommissie zal 
jaarlijks, startende in 2005, geëvalueerd worden 
of:de implementatie van de maatregelen van de 
Federale Overheid in overeenstemming is met de 
inschatting ex-ante. 

 
2. De Gewesten zijn verantwoordelijk voor het 

neerleggen van de emissierechten onder het 
Protocol van Kyoto. Zij krijgen emissierechten 
toegewezen op basis van de volgende regels (zie 
ook bijlage): 

 
- Waalse Gewest: de emissies van 1990 

verminderd met 7,5 %, hetzij vandaag 
geschat op 50,23 mio. ton CO2-equi. 

- Vlaamse Gewest: de emissies van 1990 
verminderd met 5,200 %, hetzij vandaag 
geschat op 83,37 mio. ton CO2-equi. 

- Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: de 
emissies van 1990 vermeerderd met 3,475 %2, 
hetzij vandaag geschat op 4,13 mio. ton CO2-
equi. 

 
Hierdoor worden meer emissierechten aan de 
Gewesten toegekend dan België krijgt onder het 
Kyotoprotocol. Om dit tekort te compenseren zal 
de Federale Overheid bijkomende emissierechten 
verwerven. Deze toewijzing staat bepaalde 

                                                                           
2 Op basis van cijfers van het model Hermes; bovendien houdt dit geen rekening met de 
bijkomende vermindering waarmee rekening wordt gehouden als gevolg van de uitvoering van het 
GEN, waartoe de federale overheid zich engageert, alsook een eventuele uitzonderlijke 
klimaatwijziging die van toepassing is op alle gewesten. 
3 Zie de ontwerpbeslissing -/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering handelend over ‘Modalities for the 
accounting of Assigned Amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol’. 
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Gewesten toe hun emissies te doen stijgen boven 
de reductiedoelstellingen zoals voorzien voor 
België onder het Protocol van Kyoto . 
 
De uiteindelijke berekening van de absolute toe 
te wijzen hoeveelheden emissierechten onder het 
Protocol van Kyoto volgens bovenstaande 
toewijzingsregels zal gebeuren op basis van de 
emissierapportage die zal gebruikt worden voor 
het rapport dat door België moet ingediend 
worden voor 1 januari 2007 voor het berekenen 
van de Belgische Assigned Amount3. Op basis van 
de meest recente inventarisatiecijfers voor het 
jaar 1990 zou deze aankoopinspanning op federaal 
niveau overeen komen met een hoeveelheid van 
2,46 miljoen emissierechten per jaar voor de 5 
jarige periode 2008 – 2012.  
 

3. De mogelijkheid om op eigen grondgebied gebruik 
te maken van natuurlijke koolstofputten komt de 
Gewesten volledig toe. Hierbij hebben zij echter 
ook de verantwoordelijkheid van het neerleggen 
van emissierechten onder het Protocol van Kyoto 
indien deze natuurlijke koolstofputten netto 
emissiebronnen blijken te zijn.  

 
4. Er wordt geen voorafname gemaakt op het gebruik 

van de flexibele mechanismen door de Gewesten. 
Voor de Federale Overheid worden de 
verwervingsregels door middel van de flexibele 
mechanismen echter als volgt ingevuld: 

 
- Voor de periode tot 2007 zal gebruikt gemaakt 
worden van Joint Implementation en Clean 
Development Mechanism projecten zoals voorzien 
onder het Kyotoprotocol waarbij de Federale 
Overheid zelf investeert in dergelijke 
reductieprojecten.  
- Voor de periode na 2007 zullen emissierechten 
afkomstig uit Joint Implementation en Clean 
Development Mechanism reductieprojecten 
rechtstreeks kunnen aangekocht worden op de 
internationale markt voor emissierechten. 
- Indien in de periode na 2007 zou blijken dat 
de prijzen voor emissierechten afkomstig van 
Joint Implementation en Clean Development 
Mechanism reductieprojecten op de internationale 
markt voor emissierechten niet toelaten om 
binnen de voorziene budgetten, i.e. het 
Kyotofonds, alle benodigde emissierechten op 
Federaal niveau aan te kopen dan kunnen ook 
andere emissierechten dan emissierechten 
afkomstig van Joint Implementation en Clean 
Development Mechanism reductieprojecten 
aangekocht worden. 
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Hierbij zal een technisch comité voorzien worden 
dat voor het verwerven en aankopen van de 
emissierechten uit Joint Implementation en Clean 
Development Mechanism de projecten selecteert op 
basis van implicaties zowel op vlak van 
kostprijs als duurzaamheid van deze projecten in 
het Gastland zoals bepaald door het technisch 
comité. Voor de eventuele aankoop van andere 
emissierechten dan deze afkomstig van Joint 
Implementation en Clean Development Mechanism 
zal rekening gehouden worden met een advies van 
een technisch comité dat expertise heeft in de 
markt van financiële transacties. 

 
In zoverre als toegestaan door het ‘Comité 
d'Aide au Développement’ van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en 
onverminderd een eventuele regionalisering van 
Ontwikkelingssamenwerking, zal een deel van de 
kost van Clean Development Mechanism projecten 
die gefinancierd worden door de Federale 
Overheid kunnen gefinancierd worden door het 
federaal budget van ontwikkelingssamenwerking. 
Dit zou onder meer betrekking kunnen hebben op 
kosten voor capaciteitsuitbouw en studie- en 
andere transactiekosten. 

 
 
 

  

 
 

              De Secretaris van het Comité, 
 

 

           W. GABRIELS 
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BIJLAGE 

 
 
 
Vergadering van  8 maart 2004, notificatie (punt 1) 2001A43760.068 

 
 
 
 

  
Emissies 1990 

(Mgt Co2) 

 
Emissies 2001 

(Mgt Co2) 

  
Objectif 

2008 / 2012 
 

 
# 1990 % 

 
Vlaanderen  

 
87,95 

 
92,023 

 
 

 
-9,4% 

-8,65Mgt 
 

 
 83,37 

 
-5,2% 

 

 
Wallonnië 

 
54,3 

 
52,727 

 
-4,74% 

-2,50Mgt 

 
50,23 

 

 
-7,5% 

 
 

 
Brussel 

 
3,99 

 
4,557 

 
-9,4% 

0,43Mgt 

 
4,13 

 
+3,475% 
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