
 
 

BESLISSING VAN DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE 

 

Goedgekeurd op 17 OKTOBER 2017 

 

BELGISCHE LASTENVERDELING 2021-2030 

 
 

Motivatie van de beslissing 

 

België moet zich voorbereiden op de uitvoering van verschillende aspecten uit het Europese 

Klimaat- en Energiekader 2030, die betrekking hebben op de periode 2021-2030, en die 

momenteel het voorwerp uitmaken van Europese onderhandelingen. 

 

Gelet op de gevolgen voortvloeiend uit de toekomstige wettelijke bepalingen en het feit dat het 

bestaande nationaal kader inzake klimaatbeleid (Samenwerkingsakkoord van 14 november 2002, 

Akkoord van 8 maart 2004 inzake de nationale lastenverdeling, Samenwerkingsakkoord 

betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 

2013-2020) geen bepalingen bevat voor de periode 2021-2030, dient de Nationale 

Klimaatcommissie, in overleg met ENOVER, maatregelen te nemen om te verzekeren dat België 

zijn toekomstige Europese en internationale verplichtingen op het vlak van klimaat en energie 

voor de periode 2021-2030 kan nakomen. 

 

 

Voorstel van beslissing 

 

1. De Nationale Klimaatcommissie geeft een eerste mandaat aan de werkgroep 

‘Lastenverdeling 2030’, waarvan de inhoud is opgenomen in bijlage 1. 

 

2. De werkgroep ‘Lastenverdeling 2030’ zal bestaan uit twee vertegenwoordigers van elk 

van de vier overheden die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Klimaatcommissie en 

ENOVER, respectievelijk afkomstig uit de administratie belast met milieu/klimaat en 

afkomstig uit de administratie belast met energie. Voor de uitvoering van haar eerste 

mandaat zal het voorzitterschap verzekerd worden door een van de vertegenwoordigers 

van het Waalse Gewest. 

 

3. De werkgroep ‘Lastenverdeling 2030’ zal het aan haar toevertrouwde eerste mandaat 

uiterlijk op 30 november 2017 uitgevoerd hebben. 
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BIJLAGE 1. MANDAAT VAN DE WERKGROEP ‘LASTENVERDELING 2030’ 

 

 

1. Doelstellingen 2030 

 

De werkgroep ‘Lastenverdeling 2030’ zal een stand van zaken opmaken van de dossiers inzake 

klimaat en energie, die verband houden met de Burden sharing en de manier waarop deze zich 

tot elkaar verhouden. 

 

 

2. Principes en verdeelsleutels 

 

 

De werkgroep ‘Lastenverdeling 2030’ zal een synthese maken van de verschillende principes  die 

werden toegepast in het kader van de onderhandelingen van de lastenverdeling 2013-2020 om de 

verschillende onderdelen van het akkoord te verdelen. De nota zal een analyse voorstellen van de 

principes toegepast voor 2013-2020, alsook andere opties op basis van de principes 

geformuleerd in de bestaande adviezen (van de FRDO en de Senaat in het bijzonder). 

 

 

3. Rapport 

 

De werkgroep ‘Lastenverdeling 2030’ zal over het resultaat van haar werkzaamheden 

communiceren naar de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER via een rapport, die al de 

aspecten omvatten die in haar mandaat zijn opgenomen. 
 


