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UITVOERING VAN HET KLIMAATRESPONSABILISERINGSMECHANISME

Context
Op 6/01/2014 werd een “Klimaatresponsabiliseringsmechanisme” ingesteld in de bijzondere financieringswet
(art. 68), aangevuld met een wet met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (gepubliceerd in
het BS van 31/01/2014).
Dit mechanisme voert een bonus/malussysteem in voor de gewestelijke broeikasgasemissies in de gebouwen uit
de residentiële en tertiaire sectoren. Het bepaalt dat er jaarlijks een bedrag wordt toegekend op basis van het
verschil tussen de reële emissies in voormelde sectoren en een vooraf bepaald traject, en dit hetzij door de
federale overheid aan het gewest dat zijn doelstelling heeft overschreden (bonus), hetzij door een gewest aan
de federale overheid (malus). Het bedrag wordt berekend op basis van het verschil dat wordt vastgesteld tussen
de uitstoot en het vooraf bepaalde traject, vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs op jaarbasis van de door
België geveilde emissierechten voor het betrokken jaar. In geval van een bonus komt het door de federale
overheid toegekende bedrag van het federale aandeel van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten, in
het tegenovergestelde geval (malus) wordt het aan de federale overheid toegekende bedrag verkregen door dit
bedrag in mindering te brengen van de aan het betrokken gewest toegekende middelen.
Aangezien de NKC niet voor elk gewest meerjarige trajecten inzake emissiereductiedoelstellingen heeft
voorgesteld, zoals in de wet bepaald, zijn de in de bijlagen bij de bijzondere wet vastgelegde trajecten van
toepassing.
De bijzondere wet bepaalt het volgende: “Voor elk jaar wordt het verschil tussen enerzijds de jaarlijkse emissies
aan broeikasgassen in elk gewest, zoals gerapporteerd in de inventarissen die de gewesten aan de Nationale
Klimaatcommissie overmaken voor de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren, en anderzijds de door
het meerjarige traject van elk gewest voor datzelfde jaar bepaalde doelstelling, vastgesteld bij een koninklijk
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en genomen na overleg met de gewestregeringen, op voorstel
van de Nationale Klimaatcommissie, en rekening houdend met een in functie van de graaddagen van het
betrokken jaar desgevallend aan te brengen correctie, zoals medegedeeld door het Koninklijk Meteorologisch
Instituut. Indien de Nationale Klimaatcommissie geen voorstel doet binnen de door de wet voorgeschreven
termijn, is het voorstel niet meer vereist.” Het behoort dus aan de NKC toe om deze verschillen vast te stellen
die vervolgens gehanteerd worden om de bedragen (bonus of malus) te bepalen al naargelang de doelstelling al
dan niet door de gewesten werd gehaald.
Gelet op de laatste beschikbare broeikasgasinventaris (indiening 2017, gegevens 1990-2015) kan momenteel
definitief het verschil worden vastgesteld voor het eerste emissiejaar (2015) van de periode waarop de wet
betrekking heeft.
Voorstel van beslissing

Teneinde het door de bijzondere financieringswet voorziene klimaatresponsabiliseringsmechanisme uit te
voeren, geeft de NKC de WG Emissies CCIM de opdracht om voor elk gewest het verschil met het traject van de
sectoren 1.A.4.a (sector van de tertiaire gebouwen) en 1.A.4.b. (sector van de residentiële gebouwen) voor 2015
vast te stellen onder de voorwaarden bedoeld in de wet.
Het resultaat van deze berekeningen wordt verwacht tegen 6/11/2017 en is geen voorafname op de resultaten
van het overleg, dat op uitnodiging van het voorzitterschap zal plaatsvinden, over de eventuele gevolgen van de
toepassing van de nieuwe IPCC richtlijnen, de toepassing van de wet en de trajecten post-2020.
Op basis van de ontvangen berekening zal de voorzitter/voorzitster van de NKC het voorstel van de NKC aan de
federale minister verantwoordelijk voor het klimaat bezorgen die het nodige zal doen bij de Ministerraad.
De NKC geeft de WG Emissies ook voor de volgende jaren de opdracht om elk nieuw verschil op jaarbasis vast te
stellen zodra hij daartoe over de nodige elementen beschikt en om haar zo snel mogelijk het resultaat mee te
delen.

*-*-*-*
Bijlage bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe
bevoegdheden.
Emissiereductiedoelstellingen van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren (in
kiloton CO2).
Jaren
Vlaams gewest
Waals gewest
Brussels-Hoofdstedelijk
gewest

2015
14 206
7 119
2 325

2016
14 081
7 089
2 317

2017
13 956
7 059
2 309

2018
13 830
7 029
2 301

2019
13 705
6 999
2 293

2020
13 580
6 969
2 285

