
Nationale Klimaat Commissie  
 
Beslissingen van 2 mei 2016 
 

2. Nationaal energie- en klimaatplan 

Intra-Belgische bepalingen: 
Er wordt beslist om aan ENOVER te vragen om het voorstel van mandaat te bezorgen, samen 
met een informatieve nota, op basis waarvan de NKC zich zal kunnen. 

 

3. Goedkeuring van het agenda 

De agenda wordt goedgekeurd.    
 

4. Goedkeuring van de PV van de vergadering van 16 februari 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd mits er een correctie wordt aangebracht in punt 9 Varia, onder 
§2 : « … voortaan zouden enkel de vastgelegde vereffende bedragen worden meegedeeld,… ». 
 

5. Samenwerkingsakkoord Burden sharing & Samenwerkingsakkoord Nationaal Register: 

stand van zaken en procedure met het oog op de goedkeuring 

SWA BS 
a) De Voorzitster stelt voor dat de adviseurs (2 per entiteit) zouden samenkomen in de 

week van 17 mei om van start te gaan met de besprekingen en vervolgens op regelmatig 

basis zouden samenkomen. De kabinetschefs van hun kant zullen op dezelfde wijze te 

werk gaan. 

b) Aan de federale overheid wordt gevraagd om de mogelijkheden te bestuderen, door 

navraag te doen bij de IF en zijn advies in te winnen over de vraag naar een dergelijk 

voorschot [van de opbrengsten van de veiling] of over een andere methode om de 

gelden sneller vrij te maken, en om diens antwoord zo snel mogelijk te melden aan de 

WG Burden Sharing, die tegen 16 mei 2016 een nota zal opstellen over de mogelijke 

opties voor een voortijdige uitbetaling van de ETS inkomsten. 

SWA Register 
De NKC opteert voor de vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van het SA Register. 
 

7. Nationale adaptatieplan 

De federale regering deelt mee dat een akkoord over de federale adaptatiebijdrage verwacht 
wordt tegen 17 mei 2016. 
Het nationaal adaptatieplan zal dus ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan de 
volgende NKC. 
 

8. Varia  



De voorzitster van de groep CONCERE/ENOVER (N. Mahieu) zal worden uitgenodigd op de 
volgende vergadering van de NKC, met het oog op de bespreking van de modaliteiten in het 
kader van de uitwerking van het geïntegreerd nationaal klimaat-energieplan 2021-2030. Ook de 
link met het Nationaal Klimaatplan 2013-2020 zal op de agenda worden geplaatst. 
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