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Beslissingen van 1 februari 2017 
 

2. Benoeming van het voorzitterschap van de NKC 

Mevrouw Marie Schippers, adviseur op het kabinet van de Waalse minister van Klimaat, is 
verkozen tot voorzitster van de NKC voor een periode van één jaar 
 

3. Goedkeuring van de agenda 

Zonder wijzigingen, wordt de agenda goedgekeurd. 
 

4. Goedkeuring van de PV van de vergadering van 7 december 2016 

Zonder wijzigingen, wordt het verslag goedgekeurd. 
 

5. Nationaal Energie-klimaatplan (NEKP 2030) 

De leden van de NKC bevestigen eveneens de wil van elke regering om anticipatief verder te 
werken aan de uitwerking van de nieuwe bepalingen van de verordening inzake Governance, 
vóór de definitieve goedkeuring ervan. 
 

7. 7de Nationale Mededeling (NC7) en 3de biennal report (BR3) 

Op basis van een rondgestuurde nota, beslissen de leden van de NKC om het opstellen van de 
NC7 en BR3 toe te vertrouwen aan een ad hoc groep vóór 1 januari 2018. 
 

9. Burden-sharing 2013-2020 et Nationaal klimaatplan 2020  

 

a. Afrekening gewesten 2013-2014 

De nota wat betreft de afrekening van de gewesten voor de inventaris-jaren 2013 en 2014, 
bijgevoegd als bijlage van dit verslag, wordt voorgesteld en goedgekeurd tijdens de vergadering.  
 

c. Mise en œuvre de l’Accord de coopération : échéancier 2017 

De memorie van toelichting bij het Samenwerkingsakkoord wordt goedgekeurd tijdens de 
vergadering (bijlage 2). Dit laat elke entiteit toe om het goedkeuringsproces in de eigen regering 
en parlement voort te zetten. 
 

f. Nationaal KlimaatPlan 2020 : Discussie over de noodzaak om een plan te 

ontwikkelen (besluit van de CNC in 2012: oprichting van een NKP sinds de 

goedkeuring van een overeenkomst over de lastenverdeling) 

Gelet op de lopende procedure met betrekking tot het opstellen van een nieuw 2030 NEKP, en 
gezien de entiteiten reeds beschikken over een eigen plan 2013-2020, beslissen de leden van de 
NKC om geen nationaal plan op te maken voor 2013-2020. 
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