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2. Goedkeuring van de agenda 

De agenda wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18/12/18 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Vervanging van leden van de NKC: stand van zaken 

Aanvullende informatie over de te vervangen leden wordt uiterlijk op vrijdag 1/2/2019 naar het 
permanent secretariaat gestuurd. 
 

5. Nationaal Energie-Klimaatplan-NKEP 2030: stand van zaken 

Op verzoek van het VG bevestigt de NKC dat de federale bijlage van het NKEP door het Federale 
niveau geactualiseerd moet worden om in overeenstemming te zijn met de beslissing die in het 
overlegcomité is genomen (met bijzondere aandacht voor biobrandstofdoelstellingen), en dit 
vóór de aanvang van de raadpleging.  
 
De NKC machtigt de stuurgroep ENOVER/NKC NKEP (met inbegrip van de subgroep COMM) om:  

- Een raadpleging over het NKEP te organiseren in de volgende vorm: 

o Een verzoek om een gezamenlijk advies van de adviesorganen; 

o Op basis van een kortere en vereenvoudigde versie van het NKEP, een online 

openbare raadpleging in de vorm van een gesloten vragenlijst (met een vrij veld) op 

een specifieke website die aan het NKEP 2030 gewijd is; 

- Een realistisch tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze twee elementen voor te 

stellen, rekening houdend met de noodzaak om tot een analyse te komen van de 

resultaten van de raadplegingen die dan eind juni 2019 beschikbaar is (samen met de 

aanbevelingen van de Europese Commissie) waarbij een redelijke raadplegingstermijn 

gevrijwaard wordt, wat op zijn minst betekent dat de openbare raadpleging in maart 

2019 online moet worden gepubliceerd;  

- Een vragenlijst voor de onlineraadpleging voor te stellen die door de NKC gezamenlijk 

met ENOVER via schriftelijke procedure in de loop van februari 2019 gevalideerd moet 

worden. 

 
6. Goedkeuring van het werkprogramma en het budget van de NKC voor het jaar 2019 

Het werkprogramma en het budget van de NKC voor het jaar 2019 zijn goedgekeurd. 
 

7. Bijdrage aan de opstelling van de “langetermijnstrategie” van België 



Omdat er geen akkoord is over het aangepaste voorstel van het voorzitterschap, neemt de 
voorzitter akte van de discussie hieromtrent en zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een 
beslissing genomen wordt. Tot het moment dat deze beslissing genomen wordt, is de WG PaM’s 
niet gemachtigd 
 

8. Governance klimaat 

De Nationale Klimaatcommissie: 
- beslist om een Werkgroep “Governance” (WG Governance) samengesteld uit 

deskundigen van de verschillende betrokken administraties op te richten; 

- nodigt haar leden uit om de vertegenwoordiger(s) van elke partij in de Governance-WG 

aan te duiden (maximum twee vertegenwoordigers per entiteit) en, indien nodig, een 

kandida(a)t(e) voor te dragen om de groep te leiden; 

- keurt het volgende mandaat voor de WG Governance goed:  

o De Governance-WG is verantwoordelijk voor het opstellen van een synthese van de 

voorstellen en aanbevelingen van verschillende instellingen en organisaties ter 

versterking van de governance van het klimaatbeleid in België; 

o De WG zal meer bepaald de geformuleerde voorstellen en aanbevelingen van de 

verschillende parlementaire vergaderingen, de adviezen van de adviesorganen en 

de resultaten van de academische werkzaamheden op dit gebied, met name op 

institutioneel, wetgevend en grondwettelijk gebied, bestuderen. Hij zal ten minste 

met de volgende referenties rekening houden: 

▪ Informatief verslag van de Senaat over het intra-Belgische 

besluitvormingsproces over de verdeling van de klimaatinspanning 

▪ Resolutie van de “Interparlementaire dialoog over het klimaat” over het 

klimaatbeheer van België 

▪ Syntheseverslag en Conclusies van de Dialoog over de Belgische governance 

inzake klimaat (USLB)  

▪ Advies van de FRDO over de governance betreffende het klimaatbeheer (2016) 

en over de governance inzake nationaal klimaatbeheer en de hervorming van de 

Nationale Klimaatcommissie (2013) 

o De WG zal ook, in het kader van zijn werk, onderzoeken hoe de raadpleging van het 

maatschappelijk middenveld, en meer bepaald van jongeren, te versterken; 

o De resultaten van deze werkzaamheden zullen aan de NKC in een syntheseverslag 

voorgesteld worden; 

- nodigt de Governance-WG uit om zo snel als mogelijk, in overeenstemming met de 

voorwaarden van zijn mandaat, met zijn werkzaamheden van start te gaan, zijn eerste 

verslag tegen de volgende plenaire vergadering van de NKC over te maken, en zijn 

eindrapport ten laatste tegen de volgende vergadering van de NKC over te maken. 

De uitnodiging om de leden van de NKC uit te nodigen om de vertegenwoordiger(s) van elke 
partij in de Governance-WG aan te duiden (maximum twee vertegenwoordigers per entiteit) en, 



indien nodig, een kandida(a)t(e) voor te dragen om de groep te leiden, gebeurt door het 
permanent secretariaat van de NKC, die de voorzitter van de NKC hierover zal informeren. 

 

9. Burden Sharing 2021-2030 

De Nationale Klimaatcommissie beslist om aan de WG Burden Sharing 2030 de volgende 
opdrachten toe te vertrouwen: 

- Overgaan tot de actualisering van het verslag van 1 december 2017 en het 

geactualiseerde verslag ten laatste op de volgende NKC over te maken; 

- In navolging van deze actualisering, de in de Burden Sharing 2030 op te nemen 

elementen in verband met de desbetreffende Europese wetgeving en een realistisch 

tijdschema van goedkeuring voorstellen, om een politiek akkoord in december 2019 te 

beogen.  

De NKC nodigt de WG Burden Sharing 2030 uit om zijn werkzaamheden zo snel als mogelijk aan 
te vatten en de stand van zaken van de werkzaamheden tijdens de volgende plenaire 
vergadering mee te delen.  
 

10. Burden-sharing 2013-2020: uitvoeringsrapporten 2017 & 2018: stand van zaken 

De Nationale Klimaatcommissie machtigt de WG Burden Sharing 2013-2020 om de 
uitvoeringsverslagen op de volgende NKC-vergadering te laten valideren. 
 

11. Activiteitenverslagen NKC 2017-2018: stand van zaken 

De Nationale Klimaatcommissie aanvaardt dat de activiteitenverslagen voor de twee jaar in één 
enkel verslag worden opgesteld. Deze worden tegen het einde van het eerste kwartaal van het 
lopende jaar verwacht. 
 

14. AOB 

WG Aanpassing: de voorstelling van het tussentijdse evaluatieverslag (gekoppeld aan de 
verslaggeving van 15/3 onder de MMR) zal in de volgende NKC plaatsgrijpen. 
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Leden   

Federale Overheid (FED) 

Olivier DEMARET Kab Marghem 

Vlaams Gewest (VG) 

Filip SMET Kab Schauvliege 

Sam DE SMEDT Kab Schauvliege 

Samir LOUENCHI Kab Homans 

Kelsey VAN MARIS Kab Tommelein 

Waals Gewest (WG) 

Sylviane BILGISCHER Kab Crucke 

Franck GÉRARD Kab Crucke 



Stéphane COOLS Kab Di Antonio 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 

Julien GUILLAUME Kab Fremault, Voorzitter 

Gaëtan VAN LOQUEREN Kab Gosuin 

Permanent Secretariaat (PS)  

Laurence de CLOCK FOD Leefmilieu 

André GUNS AWAC 

Tomas VELGHE Afd. Energie, Klimaat en Groene Economie 

Annick VANDERPOORTEN Brussel Leefmilieu 

Anderen  

Etienne HANNON FOD Leefmilieu 

Henri KEVERS FOD Leefmilieu, piloot van de WG BS 

Claire COLLIN FOD Leefmilieu, piloot van de WG NC7/BR3 

Karen GEENS FOD Economie, copiloot (energie) van de 

stuurgroep NEKP 

Jorre DE SCHRIJVER Afd. Energie, Klimaat en Groene Economie, 

copiloot (klimaat) van de stuurgroep NEKP 

Annemie NEYENS Afd. Energie, Klimaat en Groene Economie 

 


