
Nationale Klimaatcommissie  
 
Beslissingen van 31 mei 2017 
 
 

1. Goedkeuring van de agenda 

 De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, uitgezonderd toevoeging van 
veilingopbrengsten aan punt 5. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 april 2017 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring van voorzitter werkprogramma voor 2017  

Het programma zal worden aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen  tijdens de 
vergadering. 
 

4. Nationaal Energie- en Klimaatplan (NKEP) : stand van zaken 

De NKC neemt nota van de  informatie. 
 

5. Samenwerkindsakkoord Burden sharing  

 

a. Stand van zaken van instemmingsprocedures en herzieningen tgv Raad van 

State 

De tekst die naar de Raad van State wordt gestuurd, dient identiek te zijn voor alle entiteiten. 
De aanpassingen aan de tekst zullen aangebracht worden na ontvangst van de 4 adviezen. 
 

b. Herziening van trajecten volgens Art 27§2 MMR 

De NKC neemt nota van de informatie. 
 

c. Storting van de veilingsopbrengsten 

De NKC neemt nota van de informatie en vraagt om de leden op de hoogte te houden van de 
verdere ontwikkelingen die zeer binnenkort verwacht worden. 
 

6. Burden-sharing 2021-2030 : eerste stappen en mandaat van de WG 

Het mandaat zal aangepast worden op basis van de gemaakte opmerkingen  tijdens de 
vergadering. 
 

8. Aanbevelingen van de Senaat : NKC reacties 



Het voorzitterschap maakt een nota op met daarin 4-5 algemene punten die de belangrijkste 
commentaren van de leden van de NKC reflecteren,  die ze schriftelijk zal valideren vóór de 
vergadering met de vertegenwoordiger van de Senaat.  
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