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4. Prioriteiten van het federale voorzitterschap in 2020

1. Versterking van de interfederale samenwerking en Governance
De NKC van 30 januari 2019 heeft de WG Klimaatgovernance belast met het opstellen van een
syntheserapport met als opdracht de adviezen, (parlementaire) aanbevelingen en (academische)
analyses over de manier waarop het bestuurlijk kader kan versterkt worden te onderzoeken. In dit
synthesrapport werd onder meer rekening gehouden met het Informatieverslag van de Senaat over
het intra-Belgische besluitvormingsproces over de burdensharing, Resolutie van de
“Interparlementaire Dialoog over Klimaat”, het Syntheserapport van de Dialoog over
klimaatgovernance en talrijke adviezen van de gewestelijke en federale adviesraden. Ook kreeg het als
opdracht om na te gaan op welke manier de raadpleging met het maatschappelijk middenveld, en de
jongeren in het bijzonder, kunnen verbeterd worden.
Dit syntheserapport heeft geleid tot de identificatie van de voornaamste bouwstenen voor de
verbetering van de klimaatgovernance. Rekening houdend met de logica van de beleidscycli (van
planning, monitoring en evaluatie) is een langetermijnvisie en kader, (wetenschappelijke)
onderbouwing, versterking van de participatie voor het creëren van het maatschappelijk draagvlak en
het vergroten van de betrokkenheid ook ten aanzien van de parlementen essentieel. Dit vergt ook de
uitwerking van een institutioneel kader dat aangepast aan de nieuwe eisen van het EU Governance
kader, onder meer voor de verbetering van de onderlinge afstemming en coördinatie gedurende deze
beleidscyclus (voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie).
Het syntheserapport maakt ook een analyse op van de alternatieve juridische pistes, gaande van het
samenwerkingsakkoord tot de alternatieve pistes, die door de Raad van State in zijn advies op het
voorstel van bijzondere wet klimaat worden opgelijst.
Acties NKC:
Verlenging van het mandaat van de WG Governance om:
-

-

het syntheserapport te actualiseren;
de mogelijkheden te evalueren van toenadering tussen de NKC en ENOVER, en de manier
waarop dit geformaliseerd zou kunnen worden;
in overleg met het Permanent Secretariaat voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk
reglement formuleren om de werking van de NKC te verbeteren. In het bijzonder: IKW voorzien
vóór de NKC-vergaderingen, de termijn van 5 werkdagen voor het versturen van de agenda en
de relevante documenten verlengen tot 15 dagen, met IKW 7 dagen voordien. Indien akkoord
in IKW, mogelijkheid om de NKC-vergadering te houden via een elektronische procedure;
het syntheserapport te herzien in het licht van de ontwikkelingen:
o in het kader van de ‘EU Green Deal’, in het bijzonder wat betreft het voorstel van
Europese klimaatwet en klimaatpact,
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o

binnen de gefedereerde entiteiten en de federale overheid over de kwesties die
verband houden met klimaatgovernance.

Deze ontwikkelingen worden in dit rapport in rekening gebracht vanaf het ogenblik dat ze door de
bevoegde instelling worden vastgesteld.

2. Burden sharing-akkoord 2021-2030
In opvolging van het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische
klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, dient er dringend werk
gemaakt te worden van een samenwerkingsakkoord voor de periode 2021-2030. Deze moet
een regeling en het juridisch sluitstuk vormen bij de vertaling van de Europese 2030
doelstellingen alsook de afspraken gemaakt in het kader van het Nationaal Energie- en
Klimaatplan. In analogie met het eerdere samenwerkingsakkoord kan zij de bijdragen regelen
van elke partij met het oog op het behalen van de Belgische emissiereductiedoelstelling voor
broeikasgassen, het gebruik van flexibele instrumenten regelen, voorzien in de vastlegging van
bijdrages aan het behalen van de Belgische doelstellingen inzake energie uit hernieuwbare
bronnen, een verdeling vastleggen tussen de contracterende partijen van de opbrengsten uit de
veiling van emissierechten alsook een vastlegging bevatten van de verplichte bijdrage van elke
contracterende partij aan de internationale klimaatfinanciering post 2020. Ook andere zaken zoals
regelingen inzake landgebruik, landgebruikwijzigingen en bosbouw, en maatregelen inzake
Energie-efficiëntie en Intra-Belgische compliance kunnen in het samenwerkingsakkoord worden
vervat.
De werkgroep burden sharing heeft een overzicht geschetst van de verschillende Europese
verplichtingen, zij stelt een aantal politiek te triëren opties voor. Deze tekst weerspiegeld echter
niet de laatste stand van zaken voortvloeiend uit de beslissing van het Overlegcomité over het
NEKP. Zij zou verder gemandateerd moeten worden om zo snel mogelijk tot concrete tekst voor
een samenwerkingsakkoord uit te werken zodoende er tot een politieke akkoord en een
afgewerkte publiceerbare tekst kan worden overgegaan.
Acties NKC (in samenwerking met ENOVER):
-

Onderhandeling met het oog op een zo spoedig mogelijke goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord, teneinde een geldig juridisch kader te behouden
Opstelling van een ontwerp van samenwerkingsakkoord

3. Eindevaluatie van het Nationaal Adaptatieplan
België keurde in 2010 zijn nationale adaptatiestrategie goed, wat de aanzet vormde voor de invoering
van het adaptatiebeleid in ons land. De verschillende Belgische entiteiten (de gewesten en het federale
niveau) hebben vervolgens hun adaptatieplannen aan de klimaatverandering ontwikkeld.
In april 2017 werd er een nationaal adaptatieplan (2017-2020) goedgekeurd. Het bevat 11 specifieke
adaptatiemaatregelen die op nationaal niveau moeten worden genomen om de samenwerking te
versterken en synergieën op het gebied van adaptatie te ontwikkelen tussen de verschillende
entiteiten (federaal niveau en de gewesten). Begin 2019 werd er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd,
die aantoonde dat de uitvoering nog steeds zeer onvolledig was, en het niet mogelijk maakte om de in
het plan vooropgestelde doelstellingen te bereiken. De vertraging bij de uitvoering van bepaalde
maatregelen kan verklaard worden door een gebrek aan tijd en middelen (dezelfde mensen moeten
zorgen voor de uitvoering van nationale en regionale maatregelen, en soms ook voor het toezicht op
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lokaal niveau met de gemeenten), of door het feit dat de noodzakelijke prioriteit niet wordt gegeven
aan de uitvoering van de maatregelen.
Er is een eindevaluatie voorzien in 2020. Die evaluatie zal de eventuele "lacunes in de uitvoering" in
kaart brengen en zal bepalen hoe die kunnen worden aangepakt. Ze zal ook nagaan of het Nationale
Adaptatieplan geactualiseerd moet worden of niet.
We merken op dat er, in het kader van de green deal, in 2020/2021 een nieuwe EU-adaptatiestrategie
wordt verwacht.
Acties NKC:
-

Eindevaluatie van het NAP
De werkzaamheden opstarten voor het opstellen van een nieuw Plan (2020-2030 ?)
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