
  
Beslissingen van 28 oktober 2021 
 
 

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda 

De agenda is goedgekeurd. 
 

4. Goedkeuring van de notulen van de NKC van 28 juni 2021 

De laatste versie (V3) die op 27 oktober aan de leden van de NKC werd bezorgd, wordt 
goedgekeurd. 
 

6. Burden sharing 2013-2020: uitvoering rapport 

De voorzitster van ENOVER zal worden gecontacteerd om een actuelere stand van zaken op te 
maken. 
 

7. Goedkeuring van het activiteitenverslag van de NKC-2020 

Dit punt zal opnieuw worden geagendeerd op de volgende vergadering van de NKC op 9 december 
2021. 
 

8. Goedkeuring van de technische nota – emissiefactor van aardgas 

De nota zal door het CCIM Emissies worden aangevuld (volledige tijdelijke reeks, impact van rijk 
gas en impact op de projecties) en zal daarna aan de hand van een schriftelijke procedure ter 
goedkeuring aan de NKC worden voorgelegd. 
 

9. Goedkeuring van ETS rapport art. 10bis § 6 

Dit punt zal worden besproken tijdens een interfederale IKW op 2 december 2021, met het oog 
op een beslissing tegen de volgende vergadering van de NKC. 
 

10. Voorstal van beslissing betreffende de publicatie van documenten op de website van de 

NKC: verduidelijking van de procedure 

De documenten die ter informatie aan de NKC worden bezorgd, zullen om de drie maanden 
worden meegedeeld zodat  aan de hand van een schriftelijke procedure het akkoord gevraagd 
kan worden over de publicatie van deze documenten op de website van de NKC.  
Voor de andere documenten worden de voorstellen van de nota goedgekeurd, namelijk: 



▪ agenda en notulen van de vergaderingen: de agenda en de beslissingen worden 

gepubliceerd, de volledige notulen worden niet gepubliceerd 

▪ documenten of rapporten die de NKC officieel heeft goedgekeurd: publicatie op de NKC-

website is standaard 

Het voorstel van de procedure zal in die zin worden aangepast en aan de hand van een schriftelijke 
procedure worden gevalideerd. 
 

 

Aanwezig:  

 
Leden   

Federale Overheid (FED) 

Mathias BIENSTMAN Kab Khattabi 

Filip SMET Kab Van Peteghem 

Bert VAN LOON Kab Van der Straeten 

Cindy DEQUESNE Kab Gilkinet 

Nathan LALLEMAND Kab Dermagne 

Vlaams Gewest (VG) 

Stijn CAEKELBERGH Kab Demir 

Wim VERRELST Kab Crevits 

Waals Gewest (WG) 

Dominique PERRIN Kab Henry, Voorzitter 

Jean-Denis GHYSENS Kab Di Rupo 

Carol PISULA Kab Henry 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 

Nicolas RAIMONDI  Kab Maron 

Maurice BOHET Kab Vervoort 

Permanent Secretariaat (PS)  

Laurence de CLOCK FOD Gezondheid – DG Leefmilieu 

André GUNS AWAC 

Tomas VELGHE VEKA 

Annick VANDERPOORTEN Brussels-Leefmilieu 

Anderen  

Henri KEVERS FOD Gezondheid – DG Leefmilieu, piloot van de 

WG BS 2020, copiloot van de WG Governance 

Etienne HANNON FOD Gezondheid – DG Leefmilieu 

Elisabeth ELLEGAARD FOD Gezondheid – DG Leefmilieu, copiloot van 

de WG Governance 

Fre MAES FOD Gezondheid – DG Leefmilieu 

Bram de BOTSELIER VEKA 

 

 


