Beslissingen van 20 maart 2019
1. Goedkeuring van de ontwerpagenda
De agenda wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30/1/19
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
De NKC beslist dat de goedkeuring van de notulen voortaan via een schriftelijke procedure zal
gebeuren, de leden van de NKC krijgen 5 werkdagen de tijd om te reageren op de ontwerpnotulen
nadat deze zijn verzonden.
4. Nationaal Energie-Klimaatplan-NKEP 2030: stand van zaken

Het ontwerp van antwoord op de brief van de EC over het statuut van het Belgische NKEP,
zal naar de NKC en ENOVER ter goedkeuring via schriftelijke procedure gestuurd worden.
Voor de NKC zal de antwoordtermijn op vrijdag 22 maart 2019 om 18 uur vastgelegd
worden.
De NKC vraagt aan het stuurcomité om de geconsolideerde versie van de werkmethode
betreffende de definitieve goedkeuring van het NKEP ter goedkeuring via schriftelijke
procedure voor de paasvakantie te verzenden (5 april 2019).
Het voorzitterschap zal een verzoek naar de federale overheid sturen opdat ze het
verzoek dat tijdens de NKC van 30 januari 2019 verricht is, zou naleven, het is te zeggen
de bijwerking van de federale bijlage van het NKEP, en dat ze de leden van de NKC tegen
22 maart 2019 bevestigt dat deze bijwerking voor de paasvakantie zal gebeuren (ofwel
ten laatste 5 april 2019). Het voorzitterschap zal eraan toevoegen dat wanneer het voor
de federale overheid niet mogelijk is om deze termijn na te leven, er een andere datum
door de federale overheid tegen 22 maart 2019 voorgesteld moet worden.
De NKC vraagt dat er een interfederale IKW door de federale overheid bijeengeroepen
wordt om het onderzoek van de vragen van de gewesten in het kader van het NKEP voor
te stellen en, indien nodig, om alternatieve PAM’s voor te stellen, en dat die ten laatste
de eerste week van april 2019 voor de paasvakantie georganiseerd zou worden
5. Bijdrage aan de opstelling van de “langetermijnstrategie” van België: stand van zaken

Het voorzitterschap neemt er akte van dat er nog een medebestuurder zal moeten aangewezen
worden om de WG samen met het VG te besturen. Het neemt eveneens akte van de noodzaak
om zo snel als mogelijk een eerste vergadering te organiseren. Het preciseert dat dit zal gebeuren
zodra de namen van de verschillende vertegenwoordigers meegedeeld zullen zijn en er een
tweede medebestuurder aangeduid zal zijn.
6. Burden Sharing 2030 : stand van zaken van de werkzaamheden - voorstelling van de
nota en identificatie van de volgende stappen
De NKC beslist dat een beperkte IKW met de kabinetten klimaat en energie georganiseerd zal
worden om de door de WG BS 2030 in hun nota als technisch aangeduide punten te bekrachtigen
en om de WG een mandaat te geven om aan deze technische punten te werken. Dit kan op
technische teksten zoals de AC BS 13-20 gebaseerd worden.
7. Burden-sharing 2013-2020: uitvoeringsrapporten 2017 & 2018: stand van zaken
Indien het uitvoeringsverslag 2017 en 2018 van de burden sharing 13-20 tegen 5 april 2019 niet
aan de NKC en ENOVER overgemaakt is ter goedkeuring via schriftelijke procedure, zal het
voorzitterschap ervoor zorgen dat de ministers van Klimaat en Energie gezamenlijk een brief naar
de DG's van de verschillende administraties sturen waarin wordt gewezen op de niet-naleving van
deze termijn.
8. Governance klimaat: stand van zaken van de werkzaamheden met het oog op de
opstelling van een synthesenota
Hoewel er nog steeds verschillende interpretaties zijn van de definitie van onderzoek in het
mandaat van de werkgroep Governance, geeft de NKC de werkgroep een mandaat om de vooren nadelen van de verschillende voorstellen en benaderingen te onderzoeken, alsook hun
mogelijkheden om de governance van het klimaatbeleid in België te versterken. Deze beslissing
vloeit logischerwijs voort uit het mandaat van 30 januari 2019.
De NKC heeft er geen bezwaar tegen dat de WG Governance de recente voorstellen en
aanbevelingen die in het kader van de parlementaire werkzaamheden over de voorgestelde
bijzondere klimaatwet geformuleerd zijn, onderzoekt.
De eindversie van de synthesenota zal tegen de volgende vergadering van de NKC (15 mei 2019)
overgemaakt moeten worden.
12. Procedures betreffende de verzending van documenten
Er zal een schriftelijke procedure worden gestart met een termijn van vijf werkdagen om zijn
akkoord te geven over dit voorstel.
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