
  
Beslissingen van 24 juni 2020 
 
 

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda 

De agenda wordt goedgekeurd, mits het AOB-punt wordt toegevoegd over het verslag art. 21 
ETS. 
 

5. Goedkeuring van het NKC-jaarprogramma en budget voor het jaar 2020 

Post 4.2 krijgt als nieuwe benaming "andere studie" zonder verdere verduidelijking. 
De NKC keurt het budget en het werkprogramma 2020 goed. 
Het PV van goedkeuring wordt tijdens de vergadering ondertekend. 
 

6. Benoeming van de piloten van de WG PAMs en WG Adaptatie 

De NKC keurt de benoemingen goed van: 
- Françoise Marchal (AWAC) als piloot van WG PAMs 
- Griet Verstraeten (Dpt Omgeving) als piloot van WG Adaptatie 
 

7. Governance: werkmethode 

Het rapport van de WG Governance dat werd voorgesteld tijdens de laatste NKC, zal niet meteen 
geactualiseerd worden. 
Naar aanleiding van de aanbeveling om de coördinatie tussen de NKC en ENOVER en de efficiëntie 
van die instellingen te verbeteren, wordt de werkgroep verzocht om voorstellen uit te werken, 
waarbij vertegenwoordigers van ENOVER, de twee secretariaten NKC en ENOVER worden 
betrokken, om de samenwerking te verbeteren. De WG wordt ook uitgenodigd om voorstellen te 
formuleren om het reglement van inwendige orde (RIO) van de Nationale Klimaatcommissie te 
wijzigen, om de efficiëntie van de werking ervan te verbeteren. 
De WG wordt ook verzocht om na te gaan of er andere werven uit het rapport aan bod zouden 
kunnen komen. 
 

9. Burden-sharing 2021-2030: synthesenota van de WG en volgende stappen 

Het voorzitterschap zal zo spoedig mogelijk een IKW organiseren om prioritaire beleidskwesties 
te behandelen. In tweede instantie zal er gezorgd worden voor de heropstart van de 
werkzaamheden van de werkgroep met het oog op het opstellen van het ontwerp van 
samenwerkingsakkoord. 



De WG zal zich ervan vergewissen dat het enige risico in geval van niet-akkoord tegen eind 2020 
betrekking zal hebben op het niet storten van de opbrengsten uit de ETS-veilingen vanaf januari 
2021. 
 

10. Eindevaluatie van het Nationaal Adaptatieplan 2017-2020 : stand van zaken 

De NKC moedigt de WG Adaptatie aan om van start te gaan met de evaluatie van de uitvoering 
van het NAP 2017-2020 zodat deze werkzaamheden tegen eind 2020 afgerond kunnen worden. 
De eventuele uitwerking van een NAP post 2020 zal opnieuw bekeken worden in het licht van de 
eindevaluatie van het huidige NAP. 
 

11. Overzicht van schriftelijke goedkeuringsprocedures, onder andere: Nationaal Energie-

klimaatplan 2021-2030 : mandaat van de SG en vervolg van de werkzaamheden 

De NKC vraagt de SG om een lijst op te stellen van de interfederale maatregelen die zijn 
opgenomen in het NEKP 2021-2030. Die lijst zal worden bezorgd aan de NKC en ENOVER. 
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