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AANWEZIG / PRESENTE 
 

Laurence de Clock FOD VVVL 

Benoît Pitance Kabinet Wathelet 

Ivo Cluyts FOD VVVL 

Dominique Perrin Kabinet Henry 

André Guns AWAC 

Jean-François Fauconnier Kabinet Nollet 

Stéphane Cools AWAC 

Etienne Hannon FOD VVVL 

Jorre De Schrijver LNE 

Pieter-Willem Lemmens LNE 

Mikaël Angé Kabinet Huytebroeck 

Pascale Van der Plancke IBGE 

Sven Vaneycken Kabinet Vanackere 

Olivier Biernaux CELINE 

Elisabeth Ellegaard Kabinet Vande Lanotte 

Katrien Partyka Kabinet Schauvliege 

Samir Louenchi Kabinet Bourgeois 

Lara Kotlar Kabinet Demotte 

Sigrid Jourdain Kabinet Onkelinx 

Seppe Blust Kabinet Van den Bossche 

Steven Van Muylder Kabinet Peeters 
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VERONTSCHULDIGD / EXCUSE 
 

Annabelle Jacquet Kabinet Nollet 

Georges Liebecq AWAC 

Marie-Rose Van de Hende VMM 
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AGENDA 
 
1. Goedkeuring agenda 

 
 

2. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 31/05/12 
 
 

3. Lijst met de schriftelijke goedkeurings-procedures (afgesloten en lopende) 
 

 
4. Uitkomst van het “UNFCCC in-country review” 

 
 

5. Voorbereiding van het 2-jaarlijks rapport over de verwachte vorderingen (PAMs en prognoses): 
stand van zaken 
 

 
6. Voorbereiding van de 6de UNFCCC nationale mededeling: werkafspraken 

 
 

7. Stand van zaken aangaande het AAU-samenwerkingsakkoord 
 
 

8. Stand van zaken met betrekking tot de lastenverdeling 2013-2020  
 
 

9. Stand van zaken met betrekking tot het akkoord inzake ETS luchtvaart 
 
 

10. Varia 
 

 

NOTULEN 

1. Goedkeuring agenda 
 
De NKC keurt de door de voorzitter voorgestelde agenda goed. 
 
 

2. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 31/05/12 
 
De NKC keurt het PV van de NKC van 31/05/12 goed (bijlagen 1 en 2). 

 

 

3. Lijst met de schriftelijke goedkeuringsprocedures (afgesloten en lopende) 
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Het Permanent Secretariaat van de NKC geeft ter informatie een overzicht van de lopende en 
afgesloten schriftelijke goedkeuringsprocedures die in de periode 31/05/2012 tot 20/12/2012 
gestart werden (zie bijlage). 

 

Beslissing: met betrekking tot de procedure inzake het project ‘JI track 1 (Association Bleu-Blanc-
Cœur)’ zal een nieuwe schriftelijke procedure rondgestuurd worden en het document zal, onder 
voorbehoud van eventuele bezwaren, getekend worden op de volgende NKC-vergadering. 
 
 

4. Uitkomst van het “UNFCCC in-country review” 
 
 
Olivier Biernaux geeft een overzicht van het resultaat van de “UNFCCC in-country review”. 
 
De NKC nodigt de werkgroepen ‘Emissies’ van CCIM en ‘Energiebalansen’ van ENOVER uit om 
hun werkzaamheden voort te zetten en hun samenwerking te versterken teneinde de coherentie 
tussen de energiestatistieken en de broeikasgasinventarissen te verzekeren. 
 
 

5. Voorbereiding van het 2-jaarlijks rapport over de verwachte vorderingen (PAMs en prognoses): 
stand van zaken 
 
 
André Guns licht de stand van zaken toe. 
 
Beslissing: De werkgroepen ‘Projecties’ en ‘PAMs’ zullen een document voorbereiden dat de 
hypotheses voor de scenario’s herneemt. Op dat moment zal de NKC beslissen of zij al dan niet 
akkoord gaat. 
 
 

6. Voorbereiding van de 6de UNFCCC nationale mededeling: werkafspraken 
 
 
Beslissing: Laurence de Clock wordt aangesteld als piloot van de WG. Elk gewest deelt aan 
Laurence een vertegenwoordiger mee. 
 
 

7. Stand van zaken aangaande het AAU-samenwerkingsakkoord 
 
 

Mikaël Angé geeft een overzicht van de stand van zaken en meldt dat de technische WG 

Transport een vergadering zal organiseren en een rapport zal opstellen om de stand van zaken te 

verklaren. Het voorstel van rapport zal besproken worden op de tweede vergadering van het 

overlegcomité voor aanname van het samenwerkingsakkoord. 

 

 

8. Stand van zaken met betrekking tot de lastenverdeling 2013-2020  
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Elk gewest geeft een stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van het antwoord op 
de questionnaire “lastenverdeling 2013-2020”. 
 
Het BHG betreurt dat in dit dossier sinds juli niets meer gebeurd is en dat nog steeds een stand 
van zaken opgesteld dient te worden. 
De federale overheid vraagt enkele weken om haar voorbereiding inzake de vragenlijst verder te 
zetten en om intra-federaal tot een consensus te komen. 
Het VG dringt er op aan dat een timing voor de antwoorden op de vragenlijst vastgesteld wordt. 
Zij stelt zich tevens vragen over de aankondiging van de federale staatsecretaris inzake de mini-
klimaattop. 
Het WG sluit zich aan bij deze opmerking en voegt er aan toe dat zij zich niet principieel tegen de 
organisatie van een mini-klimaattop kant, maar dat het gepast is om eerst de bestaande 
instanties aan te wenden om te werken aan dit dossier en het voorbereidende werk te doen, 
zelfs al is iedereen zich er goed van bewust dat op een gegeven moment de beslissingen op een 
ander niveau genomen zullen worden. 
De federale overheid onderstreept dat men niet oneindig lang deze werkzaamheden kan laten 
duren. 
Het Waals Gewest licht toe hoe zij tijdens haar voorzitterschap begin 2013 het dossier zal 
aanpakken: 
 

 Op 23 januari zal een politieke groep bestaande uit vertegenwoordigers van de 
kabinetten samengeroepen worden waar de antwoorden op de vragen in de 
goedgekeurde vragenlijst besproken zullen worden, met een focus op de verdeling van 
de lasten en de identificatie van de convergentiepunten.  
 

 Op de volgende NKC-vergadering dd. 7 februari om 15.30 u zal een stand van zaken met 
betrekking tot de BS gegeven worden, met als objectief het identificeren van de 
belangrijkste opties en de politieke sleutelelementen die een arbitrage behoeven. 

 
 
 

9. Stand van zaken met betrekking tot het akkoord inzake ETS luchtvaart 
 
 
Alle partijen geven een stand van zaken en hun visie in dit dossier. Het knelpunt blijkt het 
ontbreken van een gezamenlijk ‘exposé des motifs’ te zijn. 
 
De heer Pitance zal begin januari elke partij samenroepen om een gezamenlijk ‘exposé des 
motifs’ op te stellen. 
 
 

10. Varia 
 

a. Beslissing: De NKC duidt Dominique Perrin aan als voorzitter van de NKC voor het werkjaar 
2013. 
 

b. De NKC vraagt het Permanent Secretariaat om het activiteitenrapport voor 2011 en 2012 op 
te stellen 
 

De volgende NKC-vergadering zal plaatsvinden op 7 februari 2013 om u 15.30 u. 


