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1. Terugblik 

Tijdens de vergadering van de Nationale Klimaatcommissie van 20/10/2017 is de WG burden sharing 2030 

samengesteld en zijn mandaat goedgekeurd.  

In het kader van dit mandaat heeft de WG burden sharing 2030 een eerste verslag op 1 december 2017 (cf. bijlage) 

gepubliceerd. Dit verslag stelt voor om een stand van zaken op te maken van de regelgevende teksten in verband 

met energie en klimaat die met het dossier Burden Sharing, meer bepaald in de zin van nationale doelstellingen en 

verbintenissen, verband houden. Maar, op het moment dat het verslag opgesteld werd, werden de betrokken 

wetgevingen, die hoofdzakelijk in het kader van het Europese energie-klimaatpakket 2030 uitgevaardigd zijn, voor 

het merendeel onderhandeld. 

2. Onderwerp 

Ondertussen zijn de voornaamste wetgevingen en planningsverplichtingen die in het verslag van 1 december 2017 

aangeduid zijn, goedgekeurd en gepubliceerd:  governance-verordening1, richtlijn hernieuwbare energie2, richtlijn 

energiedoeltreffendheid3, Belgisch NKEP 2030 (met inbegrip van de bijlagen per entiteit), enz.  

Het is daarom nu van essentieel belang om de discussies van de WG burden sharing 2030 van de NKC in verband 

met de in deze documenten vermelde zaken opnieuw te starten.  

De scope en het tijdschema voor goedkeuring van de burden sharing 2030 zijn als prioritaire elementen aangeduid.  

3. Werkwijze 

Er wordt voorgesteld om van het voorbereidende werk van de WG burden sharing te vertrekken, om het te 

actualiseren, en voorstellen te formuleren in de zin van de scope en het tijdschema voor goedkeuring van de burden 

sharing 2030, met als doel om zo snel als mogelijk tot een beslissing van de NKC over deze zaken te komen.  

                                                      
1 Europese verordening 2018/1999 van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie.  
2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 
3 Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU 
betreffende energie-efficiëntie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018L2002


4. Beslissing 

De Nationale Klimaatcommissie beslist om aan de WG burden sharing 2030 de volgende opdrachten toe te 

vertrouwen: 

- Overgaan tot de actualisering van het verslag van 1 december 2017 en het geactualiseerde verslag dient ten 

laatste de volgende NKC over te maken; 

- In navolging van deze actualisering, de in de burden sharing 2030 op te nemen elementen in verband met de 

desbetreffende Europese wetgeving en een realistisch tijdschema van goedkeuring van goedkeuring voorstellen, 

om een politiek akkoord in december 2019 te beogen.  

De NKC nodigt de WG Burden sharing 2030 uit om zijn werkzaamheden zo snel als mogelijk aan te vatten en de 

stand van zaken van de werkzaamheden tijdens de volgende plenaire vergadering mee te delen. 

 


