Beslissingen van 23 oktober 2019
1. Goedkeuring van de ontwerpagenda
De agenda wordt goedgekeurd.
4. NKC / ENOVER gezamenlijke punten : opportuniteit voor gezamenlijke procedures en
vergaderingen
De mogelijkheid om gezamenlijke schriftelijke procedures (NKC en ENOVER) te organiseren,
wordt opnieuw bevestigd. De rollen zullen worden gestandaardiseerd en bijgewerkt.
De mogelijkheid om gezamenlijke vergaderingen (NKC en ENOVER) te organiseren, wordt
goedgekeurd. Nicolas Raimondi, voorzitter van de NKC, zal contact opnemen met Nancy
Mahieu, de voorzitter van ENOVER, om dergelijke vergaderingen te organiseren naargelang de
behoeften.
5. Nationaal Energie-Klimaatplan-NKEP 2030: stand van zaken
De NKC geeft de WG NEKP de opdracht om binnen de twee weken een voorstel te doen voor
een optimale methodologie voor de uitwerking van het definitieve NEKP. In die nota moet
worden uitgewerkt hoe de integrale opname van de plannen van de entiteiten in het NEKP kan
worden uitgevoerd. Daarnaast moet worden aangegeven hoe de Europese deadline voor de
indiening van het NEKP kan worden nageleefd en welke elementen er absoluut in een
inleidende tekst moeten staan die de leesbaarheid van de tekst als geheel bevordert.
In de tweede helft van november 2019 zal een interfederale IKW worden georganiseerd om op
basis van dit voorstel de methodologie te bepalen. Indien nodig zal na de goedkeuring van de
bijdragen in alle entiteiten een tweede interfederale IKW worden georganiseerd.
Het definitieve NEKP zal worden goedgekeurd in een interfederale IKW, vervolgens in de
plenaire vergadering van de NKC en ENOVER (gezamenlijke procedure) en tot slot in een
Overlegcomité (gepland op 18 december 2019).
Deze beslissing zal door het voorzitterschap aan de voorzitter van ENOVER worden meegedeeld.
6. Klimaatgovernance : stand van zaken van de werken, identificatie van de te verdiepen
punten, methode voor de voortzetting van het werk van de WG

De NKC neemt akte van het syntheserapport van de WG Governance, en geeft daarmee aan dat
het document in deze fase nog niet openbaar wordt gemaakt.
Om elke entiteit de tijd te geven het rapport grondig te bestuderen, zal de eventuele goedkeuring
van het rapport op de agenda van de volgende NKC worden geplaatst.
Het voorzitterschap zal bij de volgende vergadering van de NKC een werkmethode voorstellen
voor het vervolg van de werkzaamheden inzake klimaatgovernance.
7. WG “langetermijnstrategie” van België: stand van zaken
-

-

Dezelfde werkwijze als bij het NEKP zal worden toegepast: er zal snel een interfederale IKW
plaatsvinden (IKW samen met bespreking NEKP of back-to-back) om de ambitie en de
trajecten te bespreken op basis van de bijdragen van elke entiteit. Er zal worden beslist over
de punten die moeten worden samengevoegd of geïntegreerd.
De goedkeuringsprocedure zal vergelijkbaar zijn met die van het NEKP.
Het nationale evenement voor de stakeholders wordt geannuleerd, maar als alternatief
vraagt de voorzitter elke entiteit om in haar bijdragen optimaal het reeds gevoerde overleg
te vermelden, al dan niet specifiek in het kader van het NEKP, aangezien dit wel degelijk een
verplichting is uit hoofde van de Governanceregels.

Deze beslissing zal door het voorzitterschap aan de voorzitter van ENOVER worden meegedeeld.
8. Burden Sharing 2021-2030 : uitvoering van de beslissing van 8/4/2019. Herstart van de
IKW GT
De WG Burden Sharing 2030 zal haar werk hervatten op basis van het nieuwe mandaat van
08/04/2019. De WG zal de synthesenota bijwerken met een overzicht van de op IKW te
behandelen politieke kwesties (inclusief de kwesties die werden opgelijst in het mandaat van
08/04/2019).
Eind november zal een IKW worden georganiseerd door het voorzitterschap, op basis van de
synthesenota van de WG Burden Sharing 2030. Het voorzitterschap zal ook een werkmethode
en -organisatie voorstellen voor de politieke discussies.
De WG Burden Sharing 2030 zal eveneens (maar slechts in tweede instantie) werken aan de
juridische tekst van het ontwerp voor het samenwerkingsakkoord Burden Sharing 2030, op basis
van het samenwerkingsakkoord Burden Sharing 2020.
9. Burden-sharing 2013-2020: uitvoeringsrapporten 2017 & 2018: stand van zaken
De NKC zal aan de voorzitter van ENOVER vragen om het deel over energie van het rapport
formeel te laten goedkeuren in november 2019.

In een tweede fase zal een interfederale IKW worden georganiseerd over de federale PAM's,
met dien verstande dat voorrang wordt gegeven aan IKW's gekoppeld aan het NEKP en de
langetermijnstrategie.
10. Nationale mededeling / Tweejaarlijks rapport : resultaten van de NC7-BR3-review ;
voorbereiding van de " Multilateral Assessment " ; voorbereiding van het volgende
tweejaarlijks verslag (BR4)
De NKC neemt akte van de stand van zaken over deze dossiers en over het feit dat het
tweejaarlijkse verslag niet binnen de deadline zal kunnen worden ingediend (01/01/2020) door
de link met het NEKP.
11. Aanwijzing van de piloot van de WG PAMs
De NKC bedankt het WG voor dit voorstel en bevestigt de benoeming van Julien Vandeburie als
piloot van de WG PAM's.
12. Activiteitenrapport NKC 2017-2018
Het rapport 2017-2018 wordt goedgekeurd en zal op de website worden gepubliceerd. Het
voorzitterschap zal het ook naar de voorzitters van de Parlementaire Vergaderingen en de
voorzitter van ENOVER sturen.
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