
Verslag 

Enover-NKC Stuurgroep NEKP 2030 

Vergadering 15/06/17 

 
Aanwezig: 

Zie deelnemerslijst  

 

1. Goedkeuring agenda 
 

Geen aanvullende punten 

 

Opmerkingen i.v.m. aanwezigen: 

 

De piloten van de verschillende dimensies van het NEKP werden uitgenodigd voor agendapunt 

5. Lut Bollen (EWI) tekende present voor dimensie innovatie, Valérie Pévenage (SPW) voor 

dimensie Energie Efficiëntie en Maarten Noeninckx (FOD Economie) voor interne markt en 

energy security. Deze laatste werd ook uitgenodigd om toelichting te geven bij het energiepact 

en de link met het NEKP (agendapunt 7). 

Carole Pisula heeft de opdracht voor coördinatie voor het luik hernieuwbare energie onder de 

dimensie decarbonisatie niet aanvaard (cfr mail gericht aan secretariaat) met als argument dat 

deze opdracht eerder toekomt aan de voorzitter van de Enover WG HEB, i.e. Reinhilde 

Bouckaert. Deze laatste  is echter reeds langdurig afwezig wegens ziekte waardoor de AD 

Energie intern naar een oplossing zal zoeken en een vervanger aanduiden om de coördinatie 

hiervan te verzekeren. 

Dominique Perrin werd aangeduid als coördinator voor het luik BKG-emissies onder de 

dimensie decarbonisatie vanuit de filière klimaat en heeft de opdracht aanvaard maar kon niet 

aanwezig zijn. Hij benadrukt wel dat hij als coördinator afhankelijk is van de input die hij 

ontvangt van de verschillende entiteiten. Dominique Gusbin (FPB) kon ook niet aanwezig zijn 

maar heeft al eerder de opdracht aanvaard om deel B te coördineren via de ad hoc WG 

projecties, waarbij ze nauw zal samenwerken met B. Naessens.  

 

2. Opvolgingsacties vergadering SG 7/3  
 

- Vorige vergadering werd er gezegd dat een bilateraal technisch overleg met de EC mogelijk 

was over NEKP template. Na rondvraag bleek er slechts een beperkt aantal vragen te zijn, 

waardoor er geen dringende noodzaak was voor een overleg. De technische vragen van 

Dominique Gusbin zijn door de EC behandeld op de technische werkgroep (TWG).   

- Eventuele technische vragen over template kan altijd aan de EC bezorgd worden via JDS en 

SVW. Op 22/06 zal een technische werkgroep governance plaatsvinden waar reeds een 

aantal technische vragen aan de EC kunnen voorgelegd worden. Daar kan ook een afspraak 

gemaakt worden om eventueel een afspraak te maken. Voor BE zullen SVW en Sara Ochelen 

deelnemen. Gezien de nadruk op de dimensie innovatie en competitiviteit zal ook Lut Bollen 



de TWG kort bijwonen.  

TO DO: mee te nemen naar techn. WG 22//6: Vraag naar betere definiëring competitiviteit 

(Lut Bollen) (SVW).  

 

- Geïdentificeerde piloten op de hoogte gebracht door secr SG en vandaag aanwezig (zie 

agendapunt 5 + opm. hierboven onder 1.) 

- Chapeautekst: op 13/4 is een draft geconsolideerde chapeautekst doorgestuurd, met input 

van de verschillende entiteiten. Deze is gebruikt voor de opmaak van de briefing nota voor 

Sefcovic en hierdoor ter info voorgelegd aan Enover en NKC. In de chapeau staan de 

voornaamste uitdagingen voor BE opgelijst, maar nog geen echte strategische nota. 

Daarvoor is, zoals in verslag 7/3 opgenomen, sturing nodig vanuit de werkgroepen rond het 

energiepact. 

Opmerkingen:  

o WG: Gezien de link met het Energiepact is het misschien beter om te wachten tot 

het energiepact wordt uitgebracht om dubbel werk te vermijden.  

o VG: De uiteindelijke overarching strategy zal de informatie uit het energiepact en de 

concrete maatregelen van het NEKP moeten reflecteren. We hebben al de  

chapeautekst, niet eenvoudig om meer verregaande strategische keuzes binnen 

deze SG verder uit te werken. 

o FOD Leefmilieu:  

� Belangrijk dat er een optimale afstemming en coördinatie is tussen 

energiepact en NEKP. 

� Momenteel niet duidelijk hoe breed het energiepact zal gaan. Waarschijnlijk 

zullen een aantal belangrijke topics van de klimaattransitie niet of slechts 

zijdelings aan bod komen in het energiepact. Daarnaast is het belangrijk dat 

de energievisie en -pact afgestemd is en geïntegreerd zijn op de lange 

termijn vereisten vervat in het akkoord van Parijs.  

� Belangrijk dat leefmilieu filière voldoende betrokken is bij energiepact. Zeker 

als het energiepact zich op de brede klimaattransitie richt, is de 

betrokkenheid van de leefmilieu administratie onontbeerlijk. 

� Chapeau tekst kan gebruikt worden om een aantal belangrijke cross cutting 

issues voor de klimaattransitie te communiceren aan het politieke niveau. 

Vanuit FOD leefmilieu of andere entiteiten en stakeholders kan voorstel 

gedaan worden om deze verder te identificeren. 

o Conclusie:  

� De huidige chapeau tekst is een algemene opsomming van de huidige stand 

van zaken, maar geeft nog geen richting aan.  



� Vanuit energiepact wordt een strategische visie verwacht, maar op dit 

ogenblik nog niet duidelijk hoe breed en bruikbaar die visie zal zijn. 

� De uiteindelijke overarching strategy zal vooral een weerspiegeling zijn van 

de maatregelen die worden aangeleverd door de verschillende entiteiten. 

� Als vanuit de FOD leefmilieu of andere entiteiten en stakeholders cross 

cutting issues worden aangegeven kan bekeken worden hoe deze verder 

geïntegreerd worden in de tekst. 

- Nationale stakeholdersmeeting: geen verdere actie ondernomen sinds laatste vergadering; 

verder besproken onder punt 6. 

 

3. Bezoek Commissaris Sefcovic 4/5: feedback 

 

- Verslag van zowel de bilaterale als de hoorzitting werd rondgestuurd door de Permante 

Vertegenwoordiging. Deze zal nogmaals via de stuurgroep verspreid worden en aan de 

betrokken piloten bezorgd worden. 

- TO DO: verslag verspreiden onder de leden (SG secretariaat) 

 

4. EU besluitvormingsproces: stand van zaken  

 

- CEP governance verordening: stand van zaken  

o BE non-paper werd overgemaakt aan VZP op 7/6 

o REV2 wordt verwacht volgende week; de lidstaten hebben dan tot 29/6 tijd op 

hierop te reageren. De BE reactie hierop zal in eerste instantie via schriftelijke weg 

worden gecoördineerd door de piloot in nauwe samenwerking met E. Hannon voor 

de klimaatfilière. 

- Technische WG governance: voorbereiding vergadering 22/6 => zie info onder agendapunt 

2. Sam Vanwijnsberghe en Sara Ochelen zullen BE vertegenwoordigen. Input werd reeds 

gevraagd aan Planbureau die voorlopig geen vragen hadden. Lut Bollen zal ook deelnemen 

aangezien innovatie aspecten hoofdthema van de vergadering betreft. 

- TO DO: Non paper governance en andere gerelateerde documenten aan de piloten 

bezorgen (SG secretariaat). 

 

5. Planning/Invulling template draft NEKP 
 

5.1. Aanduiding coördinatoren:  

 

zie opmerkingen onder agendapunt 2. 



 

- PILOOT ENOVER EE (Valérie Pevenage):  

Welke punten uit de template dienen exact door Enover EE dienen ingevuld te worden.  

PART A Betreffende het punt 2.2: 

• Enover EE kan doen wat mogelijk is, afhankelijk van welke gegevens en 

indicatoren beschikbaar zijn. De input zal ook gebaseerd worden op het laatste 

NEEAP en zal eerder een standpunt zijn van de bestaande maatregelen. Het zal 

waarschijnlijk moeilijk haalbaar zijn om nog eventuele projecties te maken tot 

2030. 

• i BE Doelstelling moeilijk in te vullen, gezien de huidige discussies in kader van 

het CEP. Zo moet er duidelijkheid zijn over het energiegebruik in de basisjaren 

vooraleer er kwantitatieve doelstellingen voor 2030 kunnen vastgelegd worden. 

• ii. Geen cijfers beschikbaar 

• iii. Hiervoor zal Amin Benaisa gecontacteerd worden. In kader van EPBD zijn 

andere experten. 

• iv. geen cijfers beschikbaar. 

 

• Moeilijk te zeggen vanaf wanneer Enover EE iets zal kunnen aanleveren, dit 

hangt vooral af van de input van de verschillende entiteiten. Een termijn van 

midden 2018 lijkt al ambitieus. Dit zal tijdens en vooral na het zomerverlof 

verder behandeld worden. 

• Belangrijk dat er voor elke entiteit één duidelijke contactpersoon is die instaat 

voor de dimensie EE van het NEKP. 

• Er wordt geprobeerd om voor de zomer, of ten laatste tegen eind juli, een eerste 

overleg vast te leggen met de verschillende entiteiten. 

 

- PILOOT dimensie Innovatie, Lut Bollen (voorzitter Belset werkgroep) 

PART A: 

• Er zijn geen echte targets. Er is geen echte TD policy, enkel BU policy. 

• Dit is regionale materie. Het globale verhaal zal dus de som zijn van de 

gewestelijke visies. Elk gewest zal eigen visie geven. 

• VZ Energie stelt voor om Belspo te betrekken in werkzaamheden via de nieuwe 

directeur van de dienst  Wetenschappelijke en Technische Informatie Edward 

Ziarko. L. Bollen licht toe dat BELSPO zich geen betrokken partij voelde op het 

vlak van bevoegdheden, waardoor het  niet actief deelneemt aan. In het  kader 

van het NEKP en zal Belspo opnieuw gecontacteerd worden. 

 

PART B 4.6 i:  

moeilijk aan te leveren; Voor de public funding wordt dit reeds gedaan voor het IEA; 

Voor de private funding wordt dit nog niet gedaan. Een moeilijke methodologie voor 

nodig. 

 



- PART A 1.4 Regionale samenwerking (coordinator: Jan Hensmans, regionale coordinator 

FOD Economie/AD Energie – niet aanwezig) 

 

Binnen Penta bestaat er al overleg met buurlanden, vnl. over energie-issues. NEKP gaat 

echter breder dan louter energiesamenwerking, zo kan ook aan overleg ivm koolstofprijs, … 

gedacht worden voor wat klimaataspecten betreft; 

Nog onduidelijk hoe de regionale samenwerking over de NEKP kan verlopen. Wordt het 

draft plan voorgelegd aan de buurlanden, of is er al in eerder stadium overleg? 

Conclusie: er zal als eerste aanzet binnen Penta geïnformeerd worden hoe buurlanden de 

regionale samenwerking zien over de NEKPs en teruggekoppeld worden met de SG; 

desgevallend wordt sturing gevraagd aan NKC en Enover hoe regionale samenwerking 

verder vorm te geven. 

 

- PILOOT Dimensie Interne Energie Markt (Maarten Noeninckx) 

PART A 2.3 en 2.4  

PART B 4.4 en 4.5 

 

De aanzet voor teksten zal gebeuren door de AD Energie, waarbij op bestaande 

rapporteringen kan voortgebouwd worden (vb. IEA In Depth Review 2015). Waar nodig, zal 

voor het luik interne markt de werkgroep ENOVER Market Design betrokken worden. 

Aangezien er voor bevoorradingszekerheid geen specifieke intra-Belgische werkgroep 

bestaat, zal rechtstreeks aan ENOVER plenair worden gerapporteerd. 

Voor de dimensies interne markt en bevoorradingszekerheid zijn er geen bestaande 

Belgische werkgroepen.  

 

Er wordt aangegeven dat ook voor deze dimensies coördinatie met alle entiteiten nodig is in 

een vroeg stadium. 

  

5.2. bespreking voorstel werkmethodologie/planning  

 

Conclusie: elke piloot organiseert asap (tegen eind juli) een 1
ste

 overlegvergadering met andere 

experten om taakverdeling en timing te bespreken en koppelt terug nr SG. Indien een 

overlegvergadering niet meer lukt binnen deze deadline koppelt de coördinator terug aan SG 

via een korte schriftelijke stand van zaken voor de aan hem of haar toegewezen delen van het 

draft NEKP. Hierin wordt minstens weergegeven wat de verwachte timing is, welke data gaps er 

nog zijn en welke randvoorwaarden nodig zijn voor een goede implementatie van de relevante 

dimensie. 

Op basis van deze rapporteringen zal de SG een voortgangsrapport opstellen en terug 

rapporteren aan de NKC en Enover. 

 

TO DO:  

o tabel voorstel werkverdeling obv template NEKP doorsturen naar alle SG leden (SG 

secretariaat) 



o terugkoppeling stand van zaken en/of verslag 1
ste

 overlegvergadering coördinatoren 

tegen eind juli (coördinatoren) 

 

6. Stakeholdersevenement herfst 2017 
6.1. invulling programma 

6.2. praktische organisatie  

 
Basis: voorstel vergadering 7/3 en verder uitwerken 

Te bespreken: 

- Datum 

- Locatie 

- Programma: format, sprekers, … 

- Wie doet wat + planning 

Voorstel van onderwerp: “Integratie RE in het elektriciteitsnet in BE” 

 

Stakeholdersevent CEP, een initiatief van de FOD Economie - AD Energie, van 14/06 was al een 

goede aanzet, goede feedback ontvangen. 

 

BHG geeft aan dat de context veranderd is ten opzichte van de initiële planning van het event. 

Zo heeft de federale overheid op eigen initiatief al een stakeholdersmeeting (SHM) belegd over 

het CEP, waarbij specifiek de uitdaging voor de integratie van REN op het net aan bod kwam. 

Daarnaast is er, mede doordat op EU niveau de besluitvorming niet erg snel gaat, nog maar 

weinig inhoudelijks verwezenlijkt op BE niveau.  

 

VG en WG delen bezorgdheden van het BHG. Hierbij wordt aangegeven dat er best iets 

inhoudelijks wordt voorgesteld op een SHM, wat eventueel kan via een voorstelling van de 

eerste teksten van het energiepact.  

 

Vanuit FOD ECONOMIE is er voorkeur om zoals eerder afgesproken wel degelijk werk te maken 

van een nationaal stakeholders event in het najaar gezien dit op meerdere gelegenheden ook al 

zo werd aangekondigd t.a.v. de stakeholders. Gezien de veranderde context en voorgaande 

opmerkingen vanwege de gewesten kan dit misschien beperkt worden opgevat, bijvoorbeeld 

door een korte informatieve Q & A sessie te voorzien voor uitgenodigde stakeholders. FOD 

ECONOMIE zal hiervoor een voorstel  opmaken. In een tweede fase zou een uitgebreider 

nationaal event kunnen worden georganiseerd nadat van het NEKP de draft gefinaliseerd is. 

 

TO DO:  

o FOD Econ werkt voorstel uit voor infosessie met Q&A in sept/okt herfst tegen eind juni 

wat dan aan SG wordt voorgelegd. 

o Leden van SG geven op basis van dit voorstel aan hoe SHM verder wordt vormgegeven. 

 

 



7. Energiepact & link met NEKP: toelichting 

Maarten Noeninckx, coördinator Enover Energiepact werkgroep, geeft toelichting bij het proces 

en timeline zoals besproken en goedgekeurd binnen Enover. 

Stakeholdersconsultatie loopt tot eind juni. Nadien worden de antwoord verwerkt. Elke entiteit 

zal zich voor deze verwerking over een specifiek luik buigen. Tegen eind juli een analyse van de 

verschillende antwoorden. De antwoorden van gerelateerde stakeholders zullen in een bundel 

verwerkt worden en gerapporteerd worden in september. 

Daarna plan om tegen eind december politiek gevalideerde teksten te krijgen over de vier 

dimensies van het energiepact.  

 

8. AOB punten & rondvraag per entiteit  
 

Rondvraag stand van zaken  

 

- WG: plan Air-Climat-Energie (verplichting via decreet) 2030 aan het uitwerken in 

samenwerking met een consultancy 

- VG: Indicatieve timing voorziet een Vlaams Energie Klimaatplan tegen juni 2018 

- BHG: nog geen timing 

- Fed. Klimaat: bezig met PAMs, zoeken input met gewestelijke plannen om 

beleidscoherentie te maximaliseren.  

 

9. Next steps/volgende vergadering  

 
- Rapportering vooruitgang werkzaamheden SG aan NKC en Enover, zie agendpunt 5, 

opmaak document tegen eind augustus obv terugkoppeling piloten 

- Nog geen nieuwe datum gepland; in te plannen ifv voortgang en noodzaak 

 

 

 


