Voorbereiding van de 7de Nationale mededeling en het 3de biënnale UNFCCC-rapport:
werkafspraken – ad hoc NKC WG

1. Context
Ter herinnering wijzen we erop dat het gaat om een verplichte periodieke rapportering waarvan
de termijnen door de COP worden vastgesteld.
De 7de Nationale mededeling (NC7) is gelinkt aan het 3de « biënnale rapport » (BR3). Er zijn
specifieke tabellen hieraan gelinkt1.
De deadline voor het indienen van de 7de nationale mededeling (NC7) en het 3de biënnale
rapport (BR3) is 01/01/2018.
Het formaat en de inhoud van deze rapporten moeten conform de door de COP2 aangenomen
richtlijnen zijn.
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de « in-depth review » van de 6de nationale
mededeling (cf. http://unfccc.int/resource/docs/2015/idr/bel06.pdf) en het technisch
onderzoek van de BR2 (cf. http://unfccc.int/resource/docs/2016/trr/bel.pdf) zijn eveneens
elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de opstelling van NC7 en BR3, net
zoals met de 2de multilateral assessment van België3.
2. Aanwijzing van de piloot:
Conform het voorstel van werkprogramma 2017 van de NKC wordt het pilootschap van de ad
hoc WG NC7-BR3 waargenomen door een vertegenwoordiger van de federale administratie.
De naam van de voorgestelde kandidaat is Claire Collin (FOD VVVL, Dienst Klimaatverandering).
3. Taakverdeling en rol van de coördinatoren:
Een coördinator en een expertennetwerk (contactpersonen) moeten worden aangeduid voor elk
hoofdstuk van de nationale mededeling en het biënnale rapport. De coördinatoren zijn
verantwoordelijk voor de opstelling van hun hoofdstuk. Ze bundelen en synthetiseren de
informatie die ze bij hun netwerk hebben ingewonnen en informeren de piloot over de
voortgang van de werkzaamheden. De tabel hieronder omvat op een niet-limitatieve wijze de
netwerken waarop ze kunnen steunen. Er wordt aan de gewesten gevraagd om een
contactpersoon (SPOC) aan te wijzen tot wie de piloot en de coördinatoren van elk hoofdstuk
zich kunnen richten.
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http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/l12.pdf
NC guidelines: http://unfccc.int/resource/docs/cop5/07.pdf
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Tabel 1 : voorstel tot identificatie van de coördinatoren en de netwerken die moeten worden
geconsulteerd voor de opstelling van NC7 en van BR3
NC7
BR3
Coördinator (te
Netwerk
bevestigen en aan te
vullen)
Hoofdstuk 1
Chap. 1 Executive
Claire Collin (DG ENV) Coördinatoren van het
Executive summary
summary
hoofdstuk
Hoofdstuk 2
Claire Collin/ Laurence Gewestelijke
nationales
de Clock
coördinatoren
omstandigheden
Hoofdstuk 3 GESChap. 2 Info on GHG André Guns (AWAC)
WG Emissies
inventaris
emissions and trends
+ beheerder van het
Register (Mark Looman
+ Pieter Baeten)
Chap. 3 Quantified
Claire Collin (DG ENV) WG flexmex (S. Closson)
economy wide
emission reduction
target
Hoofdstuk 4 PAMs
Chap. 4 Progress in
Dominique Perrin
WG PAMs
achievement of
(AWAC)
WG Flexmex (S.
quantified economyClosson)
wide emission
reduction targets
and relevant
information
Hoofdstuk 5
Chap. 5 Projections
Bart Naessens (LNE)
WG Projecties
Projecties
for 2020 & 2030
Hoofdstuk 6 Impact
Julien Hoyaux (AWAC) WG Aanpassing
& Adaptatie
Hoofdstuk 7
Chap. 6 Provision of
Vicky Noens (LNE) /
WG reporting climate
Financiering &
financial,
Annemie Van der
finance
overdracht van
technological and
Avort (DGD)
technologieën
capacity-building
support to
developing country
Parties
Chap. 7 Other
reporting matters

Claire Collin (DG ENV)

Hoofdstuk 8
Onderzoek

Martine
Vanderstraeten / Aline
van der Werf (Belspo)

Systematische

IRM (Steven Dewitte,

Coördinatoren van het
hoofdstuk +
Gewestelijke
coördinatoren
VG :
RW :
RBC : FNRS, EWI,
VITO,… (te bevestigen)
+ Gemeenschappen
VG :

observatie

Christian Tricot)

Hoofdstuk 9
Educatie

Luc Dries (DG Env)

RW :
RBC :
+ Gemeenschappen
VG :
RW :
RBC :
Gemeenschappen

Een lijst van het netwerk dat werd samengesteld tijdens de NC6 en het BR2 (geactualiseerd naar
aanleiding van de review) is in bijlage toegevoegd ter inspiratie en met het oog op een update.
SharePoint
De documenten van de WG zullen worden uitgewisseld via de website SharePoint
https://collab.health.fgov.be/sites/DG5/CW/NC6_BRI/default.aspx
Om hiertoe toegang te verkrijgen, dient men ingeschreven te zijn op de lijst met toegelaten
personen die door de piloot wordt beheerd. De logins en wachtwoorden zijn dezelfde als
degene die voor de website SharePoint van de NKC worden gebruikt. De experts van het
netwerk die nog geen toegang hebben, moeten dit zo snel mogelijk aan de piloot laten weten
zodat dit in orde kan worden gebracht.
Aanbevelingen betreffende de opstelling van de hoofstukken:
De redacteurs van de verschillende hoofdstukken zullen ervoor zorgen dat de inhoud:
- voldoet aan de richtlijnen
- gefocust is op de meest relevante informatie inzakeklimaatactie in België, en/of op een
actualisatie, een aanzienlijke vooruitgang of innovatie ten opzichte van eerdere
verslagen (NC6 en BR2)
- synthetisch is (onder andere door gebruik te maken van zoveel mogelijk verwijzingen
naar publiek beschikbare documenten)
De redacteurs waken gezamenlijk over de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken om
een synthetisch en evenwichtig document te bekomen.
Elke redacteur zorgt ervoor dat de vragen en aanbevelingen van het Multilateral Assessment4,
van de in depth review5 en/of de technical review6 in het hoofdstuk waarvoor hij
verantwoordelijk is in rekening worden gebracht.
Er wordt aan elke redacteur gevraagd om tijdig (volgens de planning hieronder) de volgende
elementen te bezorgen:
 de tekst van het hoofdstuk waarvoor hij verantwoordelijk is, in word-formaat;
 de tabellen en grafieken van het hoofdstuk waarvoor hij verantwoordelijk is, in Excelformaat (indien relevant);
 een lijst met alle gebruikte acroniemen;
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5

 voor NC7 : een samenvatting van het hoofdstuk waarvoor hij verantwoordelijk is;
 voor BR3 : de CTF tabellen in Excel-formaat;
 Foto’s of illustraties (indien relevant) van zeer hoge resolutie (bij voorkeur vectorfoto’s).
Vergeet de legendes en bronnen niet.
Aandachtspunt:
Er wordt verder aan de redacteurs gevraagd om specifiek aandacht te hebben voor de inbedding
van het klimaatbeleid in de bredere context van duurzame ontwikkeling, en waar relevant aan
te geven hoe het klimaatbeleid de genderdimensie aan boord neemt, bijdraagt tot respect voor
de mensenrechten, een rechtvaardige transitie, de biodiversiteit, de bevolking betrekt bij het
beleid, etc.…

4. Voorlopige planning
6 februari :

Elke partij herziet en vervolledigt de tabel met de coördinatoren en netwerken,
stuurt deze vervolgens naar Claire Collin, die de resultaten zal compileren en
aan de werkgroep zal meedelen
februari (exacte datum moet nog worden bevestigd): er zal een 1ste vergadering van de ad hoc
groep worden georganiseerd om de werkzaamheden te lanceren en het werk te
organiseren (aanpak op het vlak van de opstelling, afronding van de kalender,
enz.).
10 maart :
Elke hoofdstukcoördinator stelt een zo gedetailleerd mogelijke inhoudstafel op
waarin elk relevant idee opgenomen is en bezorgt deze inhoudstafel aan de
leden van de werkgroep. Deze inhoudstafel zal als schema voor de informatieinzameling en de opstelling van het hoofdstuk dienen.
15 juni :
Afronding van de eerste (volledige) draft van de NC7 en het BR3; deze draft zal
ter goedkeuring aan de NKC worden voorgelegd, alsook aan de adviesraden (zie
punt 6).
Begin juli : Ontvangen van de eventuele laatste schriftelijke opmerkingen van de adviesraden
Juli – augustus : Integratie van de opmerkingen/ afwerking van de draft + opstelling executive
summary
September:
Voorlegging finale voorstel aan de NKC ter goedkeuring
September - oktober: Vertaling (EN/FR/NL) en herlezing van de vertaalde versies
November:
Lay-out
December:
Voorlegging aan UNFCCC / druk en verspreiding

5. Raadpleging adviesraden
Er wordt voorgesteld om een consultatie van de adviesraden te organiseren in de vorm van een
rondetafel, georganiseerd eind juni (voorstel dat door de adviesraden moet worden
goedgekeurd).
Tijdens het rondetafelgesprek zouden de vertegenwoordigers van de adviesorganen uitgenodigd
worden om hun opmerkingen en prioriteiten te laten kennen voor de verschillende
hoofdstukken en dit in het bijzijn van alle schrijvers, op basis van het aan hen op voorhand

gecommuniceerde project. Ze zullen ook de mogelijkheid hebben om schriftelijke opmerkingen
te maken na de rondetafel.
6. Background van de documenten ( die ook op SharePoint beschikbaar zijn)
-

-

-

NC6 : EN : http://www.climat.be/files/2013/8753/3173/NC6_EN_LR.pdf / FR :
http://www.climat.be/files/4913/9825/8640/NC6_FR_LR.pdf
/
NL:
http://www.climat.be/files/2913/9825/8751/NC6_NL_LR.pdf
BR2 : http://www.climat.be/files/7514/5034/4559/BR2_EN.pdf
Technical review: Report of technical review of BR2:
http://unfccc.int/resource/docs/2016/trr/bel.pdf
Guidelines UNFCCC :
o UNFCCC reporting guidelines on national communications:
http://unfccc.int/resource/docs/cop5/07.pdf +
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php
?priref=600001361
o ‘UNFCC biennial reporting guidelines for developed countries’
(https://collab.health.fgov.be/sites/DG5/CW/NC6_BRI/Documents%20de%20rfr
ence/Guidelines%20UNFCCC%20for%20NC%20and%20BR/FCCC-CP-2011-9Add.1%20EN%20Decision_2_CP.17.pdf)
o ‘common tabular format for UNFCCC biennial reporting guidelines for develop
countries’ (http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/l12.pdf)
o Revised UNFCCC reporting guidelines on global climate change observing
systems: http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a02.pdf
Kyoto protocol – reference manual on accounting of emissions and assigned amounts
http://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto
Protocol http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=54
informations complémentaires disponibles sur la page ‘preparation of National
Communications’
de
l’UNFCCC :
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_national_communications/fifth_national_co
mmunications/items/3360.php

Bijlage:
Netwerk van NC6 dient te worden geüpdatet (zie Excel)

