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Context 
In september 2016 werd de stuurgroep Nationaal Energie-Klimaat Plan (NEKP) 2030 gemandateerd door 

de NKC en ENOVER. Voor elk Gewest en de Federale Overheid maken twee personen deel uit van de 

stuurgroep, telkens voor de filière energie en klimaat. Deze stuurgroep verzorgt de coördinatie, planning 

en opvolging inzake :  

a) het opstellen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor België, conform de 

richtsnoeren en volgens de timing van de Europese Commissie; 

b) het nationale overleg en consultaties met andere betrokken ambtelijke filières, zoals 

transport, landbouw, enz. en de stakeholders worden geïnitieerd door de stuurgroep;  

overlegmomenten en consultaties inzake thema’s die tot de exclusieve bevoegdheid horen 

van de respectievelijke entiteiten, kunnen door elke entiteit op haar eigen manier 

georganiseerd worden, waarbij elke entiteit streeft naar synergiën en het vermijden van 

overlap. Deze overlegmomenten en consultaties worden binnen de stuurgroep 

gecommuniceerd. 

c) het overleg met de buurlanden en de Europese Commissie aangaande het Belgisch 

Nationaal Energie- en Klimaatplan; 

d) de mogelijkheid tot het uitschrijven en opvolgen van gezamenlijke opdrachten aan derden 

in het kader van de opmaak van het NEKP. De praktische modaliteiten inzake financiering 

dienen verder te worden bepaald. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven inzake de vooruitgang van de opmaak van het NEKP en het 

Europese besluitvormingsproces. In een apart document wordt een werkmethodologie voorgesteld om 

de het ontwerp Belgisch Energie-en Klimaatplan uiterlijk in december 2018 te kunnen rapporteren aan 

de Europese Commissie.  

Voortgang opmaak NEKP2030 tot oktober 2017 

Europees Besluitvormingsproces 
Initieel Commissievoorstel  

Op 30 november 2016 stelde de Europese Commissie het Clean Energy Package voor. Deze diverse 

wetgevende voorstellen leggen mee de basis voor de realisatie van de Energie-Unie, die een betaalbaar, 

duurzaam en betrouwbaar energiesysteem nastreeft. De Energie-Unie omvat de volgende vijf 

dimensies: 1) integratie van de energiemarkt; 2)energie-efficiëntie; 3) Het  koolstof vrijmaken van de 

economie; 4) Bevoorradingszekerheid; 5) Het onderzoek, de innovatie en het concurrentievermogen. 



 

 

 

De opmaak van een nationaal energie-en klimaatplan stelt lidstaten in staat om een geïntegreerd en 

coherent beleidskader op te zetten voor de middellange termijn en voor de verschillende dimensies van 

de energie-unie. Via de formulering van doelstellingen, beleidsmaatregelen en een kwantitatieve 

onderbouwing voor een 10 jarige periode wordt stabiliteit gecreëerd. 

 

Het Ontwerp van Verordening inzake de Governance van de Energie-Unie legt de krijtlijnen vast voor de 

opmaak en opvolging van het NEKP. Zo bevat dit voorstel bepalingen rond de indieningsdatum van het 

NEKP, de beoordeling van het NEKP door de Europese Commissie en de specifiek vereiste inhoud van 

het NEKP. 

In het initieel Commissievoorstel werd bepaald dat lidstaten een draft van het NEKP moesten indienen 

tegen 1 januari 2018. Na beoordeling van de Europese Commissie moest een definitief plan ingediend 

worden tegen 1 januari 2019. Inhoudelijk moeten lidstaten per dimensie gedetailleerde doelstellingen 

en beleidsmaatregelen formuleren. Via een goed onderbouwd kwantitatief kader moet de impact van 

de beleidsmaatregelen op het halen van de doelstellingen geanalyseerd worden.  

 

Bespreking van Verordening binnen Raadswerkgroepen en Technische werkgroepen  

Bespreking wetgevende voorstellen 

Sinds begin 2017 buigen de verschillende lidstaten zich in de raadswerkgroep Energie over het 

Commissievoorstel inzake de Governance van de Energie-Unie. Het huidige Estse voorzitterschap mikt 

op een raadspositie over het voorstel tegen het einde van dit jaar. Nadien dient in triloog met het 

Europees Parlement en de Commissie tot een definitief akkoord gekomen te worden over de 

Verordening. Binnen de Raad worden diverse cruciale elementen van het voorstel ter discussie gesteld. 

Algemeen zijn de meeste lidstaten voorstander van een minder gedetailleerd plan en uitstel van de 

deadlines. In de laatste onderhandelingstekst stelt het voorzitterschap een indieningsdatum voor van 31 

december 2018 voor het draft plan, 31 december 2019 voor het definitieve plan. Daarnaast worden 

wijzigingen voorgesteld aan de formulering van de doelstellingen inzake hernieuwbare energie en 

energie-efficiëntie. Ook de beoordeling van deze doelstellingen door de Commissie maakt deel uit van 

discussie.  

Naast de bespreking van de Governance Verordening worden op Europees niveau onderhandelingen 

gevoerd over andere belangrijke wetgevende voorstellen inzake onder andere energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie, elektriciteitsmarktontwerp en klimaat voor de periode 2021-2030. Ook over deze 

elementen dient duidelijkheid te komen vooraleer lidstaten hun NEKP kunnen finaliseren. 

Opvolging door Europese Commissie 

Parallel met de besluitvormingsprocessen over de wetgevende voorstellen moedigt de Europese 

Commissie lidstaten aan om snel werk te maken van de opmaak van het NEKP. Via de organisatie van 

technische werkgroepen geeft de Commissie technische uitleg over de vereisten van het NEKP en 

kunnen lidstaten hun ervaringen delen. Tegelijk vraagt de Europese Commissie ook regelmatig een 

stand van zaken aan de diverse lidstaten, die wordt gebruikt voor de opmaak van de state of the Energy 

Union. 



 

 

Daarnaast wordt ook vanuit het politieke niveau aandacht besteed aan de opmaak van het NEKP, onder 

meer via de bezoeken van Commisaris Šefčovič aan de verschillende lidstaten. Deze bracht op 4 mei 

2017 – gevolgd door een technisch bezoek op 25 september -  een bezoek aan België.  

Conclusie 

Algemeen kan gesteld worden dat er op Europees niveau nog veel onduidelijkheid is over de exacte 

vereiste inhoud, planning en proces van het nationaal energie-en klimaat plan. Ondanks dat de grote 

lijnen van het plan nu reeds duidelijk zijn en deze waarschijnlijk niet zullen wijzigen, is het nog wachten 

op het wetgevend kader vooraleer het NEKP volledig gefinaliseerd kan worden. 

 

Stuurgroep NEKP: organisatiestructuur 
De stuurgroep NEKP is sinds de zomer van 2016 zeven maal bijeengekomen. In lijn met haar mandaat en 

werkmethodologie zijn hierbij volgende acties uitgevoerd: 

Coördinatie van opmaak NEKP  

 Aanduiding van gespecialiseerde werkgroepen die instaan voor de opmaak van het NEKP per pijler. 

 Dimensie Energie-efficiëntie (piloot Valérie Pévenage, Enover WG EE) 

 Dimensie Interne Energie Markt (piloot: Maarten Noeninckx) 

 Dimensie Energiezekerheid (piloot: Maarten Noeninckx) 

 Dimensie Decarbonisatie, Klimaat (piloot D. Perrin, voorzitter NKC WG Pams) 

 Dimensie Decarbonisatie, Hernieuwbare energie (piloot: Sam Vanwijnsberghe, via de Enover 
WG HEB) 

 Dimensie Innovatie (piloot: Lut Bollen, voorzitter Belset WG) 

 Analytische onderbouwing & impact analyse (deel B) (piloot: Dominique Gusbin, voorzitter 
Enover-NKC WG Projecties) 

  

Voor verschillende dimensies zijn al voorbereidende vergaderingen geweest, waarbij de 

contactpersonen van de verschillende entiteiten zijn geïdentificeerd. Daarnaast is aan de hand van het 

Europese sjabloon van het NEKP in kaart gebracht welke gegevens noodzakelijk, en al dan niet 

beschikbaar zijn en hoe deze kunnen worden aangeleverd.  

Algemeen is het echter moeilijk om in deze fase al veel vooruitgang te boeken voor de opmaak van het 

NEKP. Op de eerste plaats ontbreken nog cruciale elementen uit het Europese beleidskader, zoals 

bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen voor de periode 2021-2030 en de wijze waarop de doelstellingen 

inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen worden geformuleerd. De verschillende 

entiteiten dienen hun beleidslijnen vast te leggen, vooraleer gestart kan worden met de samenvoeging 

van de verschillende elementen in het Belgische NEKP. Om een zo coherent mogelijk NEKP te bekomen 

dat daadwerkelijk de strategische lijnen uitzet voor het Belgische energie-en klimaatbeleid is het 

belangrijk dat er wordt afgestemd tussen de entiteiten. 

 

 



 

 

Consultatie stakeholders  

Gezien de diverse bevragingen van het publiek in het kader van het interfederaal energiepact en 
verschillende regionale processen, is geopteerd voorlopig geen specifieke bijkomende 
stakeholdersconsultatie of evenement te houden in het kader van het NEKP. De diverse entiteiten zullen 
bij de uitwerking van hun beleidslijnen uiteraard wel het publiek uitvoerig betrekken, volgens de 
geldende procedures. Een mogelijk verder initiatief om stakeholders te informeren/bevragen zal eerder 
pas terug aan de orde zijn in aanloop naar de finalisering van het draft plan.  
 

Opmaak overkoepelende tekst   

De overkoepelende strategie over de vijf dimensies zet de krijtlijnen uit voor het NEKP en vormt aldus 

een belangrijk element hiervan. Als voorbereiding op het bezoek van Commisaris Šefčovič is binnen de 

stuurgroep een eerste aanzet tot overkoepelende tekst gemaakt voor het NEKP. Nadien is er geopteerd 

om de teksten van het interfederale energiepact af te wachten, zodat de strategie op basis van de 

beslissingen in het kader van het Energiepact kan worden uitgewerkt.  

 


