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Prioriteiten Vlaams voorzitterschap Nationale Klimaatcommissie 2018 

dd. 15-Feb-2018 

 

1. Goedkeuren van het ontwerp Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP 

21-30) 

Binnen de WG NEKP van de NKC en ENOVER wordt sinds enige tijd de opmaak van het Belgische 

Energie- en Klimaatplan voorbereid. Volgens het momenteel voorliggende ontwerp van Governance 

Regulation dienen lidstaten uiterlijk eind december 2018 een eerste draft plan over te maken aan de 

Europese Commissie. 

Op basis van de door NKC en ENOVER goedgekeurde werkmethodologie, sturen de verschillende 

entiteiten tegen ten laatste 15 juli 2018 hun beleidsplannen naar de NKC en ENOVER.  

Vervolgens wordt binnen de WG NEKP op basis van de beschikbare beleidsplannen gewerkt aan de 

opmaak van een draft Belgisch NEKP. Binnen deze WG NEKP wordt ook gewerkt aan de 

overkoepelende hoofdstukken. 

Tegen te laatste 1 oktober 2018 wordt een eerste draft voorgelegd aan de NKC en ENOVER met het 

oog op verdere verbetering en bijsturing. 

Het Belgische bijgewerkte draft plan wordt aan de NKC en ENOVER tegen 1 november 2018 

voorgelegd. Het finale draft wordt uiterlijk 15 december 2018 ter goedkeuring aan NKC en ENOVER 

voorgelegd, waarna het tegen ten laatste 31 december 2018 aan de Europese Commissie wordt 

medegedeeld. 

 

2. Streven naar politiek akkoord omtrent intra-Belgische inspanningsverdeling voor 2021-2030 

Onder het Waalse voorzitterschap van de NKC in 2017 werd de WG “lastenverdeling 21-30” opgericht, 

die de intra-Belgische inspanningsverdeling van de niet-ETS en LULUCF doelstellingen voor de periode 

2021-2030 (gedeeltelijk of volledig) voorbereidde op technisch vlak. 

Gezien de link van dit dossier met de opmaak van het Belgische NEKP 21-30 zal het Vlaamse 

voorzitterschap streven naar een snel politiek akkoord over de verdeling van de aan België opgelegde 

doelstellingen voor de periode 2021-2030. 

Vervolgens zal onder Vlaams voorzitterschap een juridisch-technische werkgroep de opdracht krijgen 

om het akkoord te vertalen naar een samenwerkingsakkoord.  

 

3. Definitief goedkeuren van en correct uitvoeren van het samenwerkingsakkoord 

lastenverdeling 2013-2020 

De juridische goedkeuringsprocedure van het ontwerp van samenwerkingsakkoord inzake de intra-

Belgische inspanningsverdeling voor de periode 13-20 zal zo snel als mogelijk worden afgerond. 

De NKC zal tevens de uitvoering van de verplichtingen en taken uit het samenwerkingsakkoord, zoals 

toegekend aan de verschillende entiteiten, nauw opvolgen (bv. Jaarlijkse rapportering en afrekening, 

doorstorten veilingopbrengsten, …). 
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4. Uitvoeren van het mechanisme van klimaatresponsabilisering 

Via een aanpassing van de bijzondere financieringswet (zesde staatshervorming) werd in 2014 het 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme ingesteld. 

Tijdens het Vlaamse voorzitterschap zal de NKC de operationalisering van het mechanisme verder 

voorbereiden. 


