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7. Plan national énergie-

climat 2021-2030
a. Presentatie van de evaluatie van de 

Europese Commissie en van de analyse 

door de SG NEKP

b. Uitvoering van nationale maatregelen 

(stand van zaken + beslissing voor de 

verdere opvolging)



i. Contexte

ii. Résumé

iii. Analyse UE

iv. Analyse par pays

v. Prochaines étappes

vi. Analyse PNEC BE

i. Context

ii. Samenvatting 

iii. EU analyse

iv. Lidstaat specifieke 

analyse

v. Volgende stappen

vi. Analyse beoordeling BE 

NEKP

2

grandes lignes proposition: aperçu

krijtlijnen voorstel: overzicht



Contexte

Context

▪ Demande Concere 13/10

▪ Focus sur revue PNEC 

BE par dimension/thème:

✓ Evaluation CE

✓ Analyse Groupe de 

pilotoge

✓ Proposition posibles

prochaines étappes 

▪ Verzoek Enover 13/10

▪ Focus op beoordeling BE 

NEKP per 

dimensie/thema:

✓ EC beoordeling

✓ Analyse SG

✓ Voorstel mogelijke 

volgende stappen
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Analyse UE

EU analyse

▪ COM voit dans le PNEC la base pour 55% 2030 cible

▪ COM ziet in NEKP basis voor 55 % 2030 doelstelling

▪ En juin 2021 nouveau niveau d'ambition des propositions, 

impact sur le PNEC?

▪ In juni 2021 nieuwe voorstellen ambitieniveau, impact op 

NEKP? 4

Thema EU Target 

2030

Realisatie obv

NEKP

EU target in 55 % 

scenario

GHG reduction - 40% -41% - 55%

Energy-

efficiency

32,5 % 29,7 % (p) / 29,4 

% (f)

36% (p) / 40% (f)

Renewable

Energy

32 % 33,1% - 33,7% 38-40%



Analyse par pays

Landenspecifieke analyse

▪ Publiée 14/10/20

▪ Juridiquement non-contraignante

▪ Évaluation du niveau d'ambition, justification et suivi des 
recommandations formulées par COM sur le projet du NEKP

▪ «Directives» pour une mise en œuvre ultérieure du PNEC

▪ «Invitation» à apporter également des éléments de NEKP dans 
le PNRR

▪ Gepubliceerd 14/10/20

▪ Juridisch niet bindend

▪ Beoordeling ambitieniveau, onderbouwing en opvolging van de 
aanbevelingen die COM gaf op het ontwerp NEKP

▪ “Richtsnoeren” voor verdere uitvoering NEKP

▪ “Uitnodiging” om elementen uit NEKP ook mee te nemen in 
NPHV
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Volgende stappen

Prochaines étappes

Cadre actuel

▪ 15/03/21: rapportage PAMs, projections et détails méthode de calcul GESs
(art 17)

▪ 30/06/23: projet actualisation PNEC (art 14)

▪ 30/06/24: actualisation finale PNEC
Modification?
▪ Cohérence PNECs avec objectif LT actuellement dans general approach 

loi climat
▪ Conséquences contraction objectif climat?
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Huidig kader

▪ 15/03/21: Rapportage PAMs, projecties en details berekeningswijze BKGs
(art 17)

▪ 30/06/23: ontwerp actualisering NEKP (art 14)

▪ 30/06/24: finaal geactualiseerd NEKP 

Aanpassing?

▪ Coherentie NEKPs met LT doelstelling nu al in general approach 
klimaatwet

▪ Gevolgen van aanscherping klimaatdoelstelling?



Analyse revue PNEC BE

Analyse revue BE NEKP
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Aperçu dimensies/thema’s

Overzicht dimensies/thema’s

A. Objectif GES

B. Energie renouvelables

C. Efficacité-énergétique

D. Sécurité énergétique

E. Marché intérieur

F. Reserche,Innovation, et 
competitivité

G. Coherence, interactions
politiques et investissements

H. Lien avec le plan de 
relèvement et de résilience 
(RRP) et le soutien financier 
dans le contexte de l'UE de 
nouvelle génération

A. BKG-doelstelling

B. Hernieuwbare energie

C. Energie-efficiëntie

D. Energiezekerheid

E. Interne markt

F. Onderzoek, Innovatie en 
competitiviteit

G. Coherentie, beleidsinteracties 
en investeringen

H. Link met recovery & resilience
plan (RRP) & financiële steun 
in het kader van de Next 
Generation EU
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A. Objectif GES

BKG doelstelling

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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EC Stuurgroep

• ESR target 35 % overgenomen

• WAM  -34,4% niet ETS/ - 10 % ETS

• ETS flex 1,86 %

Rechtzetting ETS flex

Maatregelen verder uitwerken Gebruik PAM rapporteringsformaat 

vanaf 2021



B. Sources énergies renouvelables

Hernieuwbare energie

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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EC Stuurgroep

Target 17,5 % unambitious & << 25 % • Vastlegging 25 % obv specifieke 

formule 

• “Nationale omstandigheden” 

onduidelijk in NEKP

Traject naar 2030 niet behaald Verdere juridische implicaties 

onderzoeken

Onduidelijk of 23,7 % 

transportdoelstelling wordt behaald; 

ambitieniveau voor koeling en 

verwarming verlaagd tov het ontwerp, 

terwijl die voor transport verhoogd is

• Lopende studie over bijmenging 

biobrandstoffen

• Verduidelijken hoe verschillende 

componenten van HEB doelstelling 

worden opgebouwd 



C. Efficacité energétique

Energie efficiëntie

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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EC Stuurgroep

Target 15 % (p)  en 12 (f) % “low 

ambitious”

“Nationale omstandigheden” onduidelijk in 

NEKP/ niet meegenomen door EC >

nationale omstandigheden te onderzoeken 

om ondersteunende elementen te vinden 

voor het BE EE-ambitieniveau

LT renovatie strategie onvolledig WG dient nog te notificeren

Federaal geen bijdrage

Maatregelen gebouwensector 

intensifiëren, incl. energie-armoede

Bijkomend beleid energie-armoede kan 

meegenomen worden in NEKP 

actualisering



D. Energiezekerheid

Sécurité energétique

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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EC Stuurgroep

Positief, ook over aftoetsing met 

geïntegreerde buurlanden

Penta-overleg verderzetten

Verduidelijking nodig opslag en 

demand-reponse beleid

Verdere politieke sturing nodig

Kernuitstap: meer aandacht over 

maatregelen nodig en ook 

cybersecurity, flexibiliteit en 

crisisbeleid

Meenemen in actualisatie NEKP



E. Marché Intérieur

Interne Markt

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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EC Stuurgroep

Target 33 % stuk hoger dan EU 

target

Geen actie vereist 

Flexibiliteit net verder verduidelijken Omzetting elektriciteitsrichtlijn als 

basis voor identificatie additionele 

maatregelen

Bijkomende duidelijkheid nodig, oa

over gas en elektriciteitsmarkt

In andere EU rapporteringen 

opgenomen, meenemen in NEKP 

actualisering



F. Recherche, Innovation & Compétitivité

Onderzoek, Innovatie & competitiviteit

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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▪ Revue EC

▪ Analyse GP

▪ Voorstel volgende stappen

EC Stuurgroep

Doelstellingen R&D voor energie 

en klimaat gedeeltelijk 

verduidelijkt; uitnodiging om meer 

indicatoren te ontwikkelen 

Moeilijke aflijning Energie/klimaat R&D 

budget

Meer guidance EC welkom

Vastelling dat BE wil inzetten op 

uitrol van HEB en lage koofstof 

waterstoftechnologie

Cfr. waterstofvisie die wordt uitgewerkt 



G. Cohérence, interactions politiques et 

investissements

Cohérence, interactions politiques et 

investissements

▪ Evaluation CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)
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▪ Revue EC

▪ Analyse GP

▪ Voorstel volgende stappen

EC Stuurgroep

Meer coördinatie en integratie tussen 

entiteitplannen nuttig

• Structuur NEKP gevolg van 

methodiek/bevoegdheidsverdeling

• # interfederale maatregelen NEKP 

wachten nog op uitvoering + eventueel 

bijkomende specifieke maatregelen

Ontbreken van lijst energiesubsidies/ info 

over energiearmoede

Dient zo snel mogelijk aangeleverd te 

worden/ mee te nemen in actualisatie NEKP

Ontbreken van geconsolideerde 

kwantitatieve socio-economische 

beoordeling van de impact van de 

geplande beleidslijnen en maatregelen en

investeringsbehoeften

Verder uit te werken in kader van actualisatie 

NEKP



H. Lien avec le plan de relèvement et de 

résilience (RRP) et le soutien financier dans 

le contexte de l'UE de nouvelle génération

Link met recovery & resilience plan (RRP) & 

financiële steun in het kader van de Next 

Generation EU
▪ Revue CE (EC)

▪ Analyse GP & Proposition prochaines étappes (Stuurgroep)

Overleg met andere ministers en administraties cruciaal! 

(cfr. Staatssecretaris Relance/Overlegcomité) 

Quid rol SG? 16

EC Stuurgroep

NEKP sterke basis voor NPHV, met 

minimum 37 % klimaatgerelateerd

budget

Te bekijken of en hoe NEKP 

expertise wordt meegenomen in 

governance NPHV

Focus op (flagships) power up, 

renovatie, elektrisch opladen en 

schone brandstoffen in transport 

(duurzame mobiliteit)

Zijn inderdaad prioritaire thema’s 

die ook terugkomen in andere 

beoordelingen


