Beslissingen van 3 december 2020
1. Goedkeuring van de ontwerpagenda
De agenda wordt goedgekeurd onder voorbehoud van toevoeging van het punt AOB
betreffende de samenstelling van de WG LTS.
4. Activiteitenverslag NKC 2019
Het verslag wordt goedgekeurd. Het zal worden gepubliceerd op de website van de NKC.
5. Burden sharing 2013-2020 : b. Uitvoeringsverslag (Art. 43. §1)
Voor de evaluatie van de internationale financiering zullen de gegevens voor 2019 zo nodig
worden gecorrigeerd, de prognoses voor 2020 omvatten (naar het voorbeeld van het huidige
verslag wat betreft de evaluatie van de hernieuwbare energiebronnen) en vergezeld gaan van een
narratief dat een goed kader moet bieden voor de stand van zaken en de nog te verwachten
bewegingen.
Wat betreft de federale PAM's wordt overeengekomen om de inhoud van rubrieken 1.2.1 en 1.2.2
te vervangen door een verwijzing naar de relevante artikelen van het samenwerkingsakkoord en
de internetlink te vermelden die verwijst naar de federale mededeling, met vermelding van het
feit dat er binnen de NKC geen consensus kon worden bereikt over deze evaluatie.
Wat betreft de timing van de vertaling zou het deel over het overschot niet veel tijd in beslag
mogen nemen (dit is het enige deel dat nog niet in NL is vertaald.). Aan de WG RCF zal worden
gevraagd om de betrokken cijfers zo snel mogelijk te bezorgen.
Het herziene verslag zal zo snel mogelijk worden overgelegd aan de schriftelijke procedure voor
gezamenlijke goedkeuring door de NKC en ENOVER, overeenkomstig de bepalingen van het
samenwerkingsakkoord. Daarna kan het worden doorgestuurd naar de parlementen.
6. Burden sharing 2021-2030 : b. Voorstel van werkmethode voor de opmaak van een
samenwerkingsakkoord
De leden komen overeen betreffende de opzet om een politiek akkoord te bereiken voor de COP
26 in november 2021 te Glasgow.
7. Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 : a. Presentatie van de evaluatie van de
Europese Commissie en van de analyse door de WG NEKP

De NKC gaat akkoord met de kennisgeving van een reactie aan de Commissie waarin bijkomende
informatie (een lijst over de subsidies voor fossiele brandstoffen) en rechtzettingen (cijfer in
verband met de flexibiliteit) worden opgenomen. Deze kennisgeving zal worden opgesteld binnen
de WG NEKP.
Bij gebrek aan consensus over een mogelijk mandaat voor de WG NEKP om aan verschillende
werven te werken, wordt dit punt uitgesteld tot de volgende vergadering.
9. Governance: opvolging van de beslissing van de NKC van 24 juni (stand van zaken)
De WG Governance (die ook de secretariaten van ENOVER en de NKC omvat) krijgt van de NKC
een mandaat om de geformuleerde voorstellen betreffende de samenhang tussen NKC en
ENOVER concreet uit te werken, maar niet voor de andere elementen uit het rapport.
10. Langetermijnstrategie: goedkeuring met het oog op de overlegging aan de UNFCCC
De indiening bij de UNFCCC wordt goedgekeurd. De Franse versie zal voor het einde van het jaar
worden ingediend om de termijn in acht te nemen. In een tweede fase zal de gemengde WG LTS
een Engelse versie opstellen van de inleidende tekst van de strategie (12 pagina's).
Punt AOB: de piloot van de gemengde WG LTS NKC-ENOVER (François Cornille) deelt mee dat de
samenstelling van de WG niet langer passend is voor sommige entiteiten (daar er heel wat
personen zijn vertrokken). Er wordt een oproep gelanceerd om vervangers te benoemen alsook
om te beslissen wie de groep samen met François Cornille zal leiden.
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