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beslissing van de NKC voor de oprichting van een WG “Governance”
Context
De laatste jaren zijn er vanuit politiek en academisch niveau en vanuit het maatschappelijk
middenveld heel wat oproepen gedaan om de organisatie van het klimaatbeleid en de actie op dit
gebied in België te verbeteren. In de afgelopen periode, na de aanname van het Akkoord van Parijs
en de verbintenissen die eruit voortvloeien, zijn de oproepen alleen maar toegenomen. Ook zijn er
nieuwe wetenschappelijke bewijzen die tot een versterking van de klimaatactie oproepen.
Verschillende organen, waaronder parlementaire vergaderingen en adviesorganen, hebben de
noodzaak benadrukt om het klimaatbeheer in België te versterken om een gepast
besluitvormingskader te creëren en de uitdaging van de koolstofarme transitie op lange termijn
(2050) aan te gaan. Deze instanties hebben gewezen op de tekortkomingen van het bestaande
systeem, met name op het gebied van samenwerking tussen autoriteiten en beleidsintegratie,
transparantie, participatie, planning, evaluatie en controle. Zij hebben in dit verband ook veel
voorstellen en aanbevelingen gedaan.
Ook de burgerbewegingen hebben de laatste tijd blijk gegeven van een sterke mobilisatie rond de
klimaatproblematiek waaruit ook duidelijk de publieke steun voor het versterken van de klimaatactie
blijkt.
In deze context hebben verschillende politieke verantwoordelijken onlangs voorstellen gedaan om
de klimaatactie in België te versterken en het bestuurskader te verbeteren. Met het oog op de
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied heeft de NKC het voornemen om een bijdrage te leveren
aan deze denkoefening, waarbij ze gebruik maakt van haar expertise en de bestaande voorstellen en
aanbevelingen grondig bestudeert.

Samenstelling van een WG “Governance”
Het doel van onderhavige beslissing is een werkgroep op te richten bestaande uit deskundigen van
de verschillende betrokken administraties en deze werkgroep de taak te geven om deze voorstellen
te bestuderen en er verslag over uit te brengen aan de NKC met het oog op de uitvoering van een
reeks acties ter versterking van het klimaatbeheer.
Mandaat van de WG “Governance”
•

•

•
•

De WG Governance is verantwoordelijk voor het opstellen van een synthese van de voorstellen
en aanbevelingen van verschillende instellingen en organisaties ter versterking van de
governance van het klimaatbeleid in België;
De werkgroep zal met name de voorstellen en aanbevelingen van de verschillende parlementaire
vergaderingen, de adviezen van de adviesorganen en de resultaten van de academische
werkzaamheden op dit gebied, met name op institutioneel, wetgevend en grondwettelijk gebied,
bestuderen; hij zal ten minste rekening houden met de volgende referenties:
- Informatief verslag van de Senaat over het intra-Belgische besluitvormingsproces over de
verdeling van de klimaatinspanning
- Resolutie van de “Interparlementaire dialoog over het klimaat” over het klimaatbeheer van
België
- Syntheseverslag en Conclusies van de Dialoog over de Belgische governance inzake klimaat
(USLB)
- Advies van de FRDO over de governance betreffende het klimaatbeheer (2016) en over de
governance inzake nationaal klimaatbeheer en de hervorming van de Nationale
Klimaatcommissie (2013)
Zo zal de WG in het kader van zijn werkzaamheden, ook nagaan op welke manier de raadpleging
met het maatschappelijk middenveld, meer bepaald de jongeren, kan versterkt worden.
De resultaten van deze werkzaamheden zullen aan de NKC in een syntheseverslag voorgesteld
worden.

Beslissing
De Nationale Klimaatcommissie:
-

-

beslist om een Werkgroep “Governance” (WG Governance) samengesteld uit deskundigen van
de verschillende betrokken administraties op te richten;
nodigt haar leden uit om de vertegenwoordiger(s) van elke partij bij de WG Governance aan te
duiden (maximum twee vertegenwoordigers per entiteit) en, indien nodig, een kandida(a)t(e)
voor te dragen om de groep te leiden;
keurt het mandaat van de WG Governance beschreven in onderhavige nota goed;
nodigt de WG Governance uit om, in het kader van zijn mandaat, zo snel als mogelijk met zijn
werkzaamheden van start te gaan, zijn eerste rapport bij de volgende plenaire vergadering van
de NKC mee te delen, en zijn eindverslag ten laatste tijdens de volgende NKC over te maken.

