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Date/datum 

Lieu/plaats 

Mercredi 30 janvier 2019, 9h / woensdag 30 Januari 2019 om 9u 

Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel 

 

1. Klimaatbeheer  

 

In de afgelopen jaren zijn er door verschillende actoren (maatschappelijk middenveld, academische 

wereld, senaat, parlementen) verschillende initiatieven ontplooid om het klimaatbeheer en het 

besluitvormingsproces dat de acties op dit gebied begeleidt, te analyseren. Deze initiatieven leiden 

alle tot conclusie dat het Belgische institutionele systeem te complex is om de klimaatproblematiek 

adequaat aan te pakken. 

Ook de burgerbewegingen hebben blijk gegeven van een sterke mobilisatie rond de 

klimaatproblematiek waaruit ook duidelijk de publieke steun voor het versterken van de klimaatactie 

blijkt. 

Ter gelegenheid van de COP24 is door de klimaatministers gewezen op de noodzaak om in de NKC 

samen aan het klimaatbeheer te werken om het kader van de klimaatactie te versterken. Vanaf begin 

2019 vat men dit werk binnen de NKC aan. De oprichting van een werkgroep die belast is met deze 

denkoefening zal worden overwogen. In dit verband zal speciaal de mogelijkheid worden onderzocht 

om een interfederaal klimaatagentschap op te richten.  

 

2. Akkoord “Burden Sharing” 2021-2030 

 

Het is van essentieel belang de besprekingen over de verdeling van de klimaatinspanning (burden 

sharing) voor de periode 2021-2030 nieuw leven in te blazen om in 2019 een akkoord te bereiken 

over de reikwijdte en het tijdschema voor de goedkeuring door de NKC. Het voorbereidende werk 

van de WG burden sharing (cf. Rapport 1 december 2017 in de NKC) zal als basis dienen voor de 

voortzetting van de besprekingen. 
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3. Belgisch Nationaal Energie en Klimaatplan 2021-2030 (NKEP 2021-2030) 

 

Overeenkomstig de Europese verplichtingen voor energie- en klimaatplanning, is eind december 

2018 een eerste versie van het nationaal NKEP 2030, die door de gezamenlijke ad hoc WG ENOVER 

aangestuurd is, aan de Europese Commissie meegedeeld. 

Op basis van deze eerste versie zal een raadpleging moeten worden gehouden om de meningen van 

de verschillende belanghebbenden te verzamelen. Deze adviezen en eventuele aanbevelingen van de 

Europese Commissie zullen worden verwerkt in een definitieve versie van het NKEP 2030, die uiterlijk 

eind december 2019 aan de Europese Commissie moet worden meegedeeld. 

In samenwerking met het energiecircuit (ENOVER), en via de betrokken werkgroepen (gezamenlijke 

WG NKC/ENOVER NKEP 2030 en subwerkgroep communicatie), zal de NKC dus op het goede verloop 

van de verschillende stappen toezien die noodzakelijk zijn om het NKEP 2030 volgens het door de EU 

geplande tijdschema definitief aan te nemen.  


