
Informatienota  
Nationale Klimaatcommissie - 16 februari 2016 

Stand van zaken van de werkgroep Burden sharing 

 

Deze nota is bedoeld om de leden van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) op de hoogte 

te brengen van de stand van zaken betreffende de uitwerking van het 

Samenwerkingsakkoord ‘Burden Sharing’ door de werkgroep opgericht krachtens het 

mandaat van de NKC goedgekeurd op 18 januari 2016.  

1. Stand van zaken van de besprekingen 

Er werd een tekstontwerp uitgewerkt op basis van het document waarin de stand van zaken 

wordt toegelicht van de werkzaamheden van 2013 en van het politiek akkoord van 4 

december 2015. De grote lijnen van de structuur van het samenwerkingsakkoord liggen vast 

en de werkgroep bespreekt momenteel elk onderdeel in detail.  

Tot nu toe werden de preambule, het hoofdstuk over de algemene bepalingen en de 

afdelingen over de ESD doelstellingen en de flexibele mechanismen behandeld, evenals het 

hoofdstuk over hernieuwbare energie.  

2. Werkorganisatie 

De werkgroep komt wekelijks bijeen (26 januari, 02 en 09 februari) en werkt nauw samen 

met de werkgroep «hernieuwbare energie » (overlegroep ENOVER).  

Ondanks het feit dat er intens wordt gewerkt en er een constructieve sfeer heerst in de 

werkgroep, is het de vraag of de deadline van 23 februari haalbaar is. Tegen 23 februari zou 

de werkgroep immers klaar moeten zijn met de volgende opdrachten : 

- Herziening van de afdelingen beheer van de Belgische ESD-nalevingsrekening ; 

rapportering ; naleving van de verplichtingen ; en van de hoofdstukken over de 

veilingopbrengsten; de internationale klimaatfinanciering ; de opvolging van het 

samenwerkingsakkoord en de slotbepalingen (zie structuur van het Akkoord in 

bijlage) ; 

- Coördinatie met de werkgroep hernieuwbare energie voor de definitieve draft van 

het hoofdstuk dat hen aanbelangt ; 

- Integrale vertaling van het samenwerkingsakkoord en peer review van de 

vertalingen.  

In die omstandigheden zou het redelijk lijken om aan de werkgroep een extra termijn van 

drie weken toe te kennen, om hen in staat te stellen hun taak in de beste omstandigheden 

tot een goed einde te brengen. Op die manier zou de definitieve versie van het 

Samenwerkingsakkoord tegen half maart kunnen worden voorgelegd aan de NKC.  

 

 

 



 

Annexe : structure de l’Accord de coopération 

 

Accord de coopération entre l’Etat 
fédéral, la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif au partage 
des objectifs climat et énergie belges 
pour la période 2013-2020 

Samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende 
de verdeling van de Belgische 
klimaat- en energiedoelstellingen 
voor de periode 2013-2020 

  
Préambule Preambule 
  
CHAPITRE 1 – Dispositions générales HOOFDSTUK 1 – Algemene bepalingen 

  
CHAPITRE 2 - Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre suivant la Décision 406/2009/CE 

HOOFDSTUK 2 - Reductie van 
broeikasgasemissies overeenkomstig 
Beschikking nr. 406/2009/EG 

  
Section 1. Objectifs de réduction des Régions  Afdeling 1. Reductiedoelstellingen van de 

Gewesten 
Section 2. Politiques et mesures de l’Etat 
fédéral  

Afdeling 2. Beleid en maatregelen van de 
Federale Staat  

Section 3. Marges de manoeuvre Afdeling 3. Flexibele instrumenten 
Section 4. Gestion des soldes de conformité 
régionaux et du compte conformité DRE belge 

Afdeling 4. Beheer van de gewestelijke 
nalevingssaldi en de Belgische ESD-
nalevingsrekening 

Section 5. Obligations de rapportage Afdeling 5. Rapporteringsverplichtingen 
Section 6. Conformité  Afdeling 6. Naleving  

  
CHAPITRE 3 – Energies renouvelables HOOFDSTUK 3 – Hernieuwbare energie 
  
Section 1. Répartition de l’objectif belge  
 

Afdeling 1. Verdeling van de Belgische 
doelstelling 

Section 2 Mécanismes de coopération Afdeling 2. Samenwerkingsmechanismen 

Section 3. Plan d’action fédéral et régionaux et 
vérification de l’atteinte de l’objectif  

Afdeling 3. Federale en gewestelijke 
actieplannen en verificatie van het bereiken 
van de doelstelling  

Section 4. Rapportage Afdeling 4. Rapportering 

  

Section 5. Conformité  Afdeling 5. Naleving  

  

CHAPITRE 4 – Répartition des revenus de la 
mise aux enchères 

HOOFDSTUK 4 –Verdeling van de 
veilingopbrengsten 

  



CHAPITRE 5 - Financement climatique 
international 

HOOFDSTUK 5 - Internationale 
klimaatfinanciering 

  

CHAPITRE 6 - Suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord de coopération 

HOOFDSTUK 6 - Opvolging van de uitvoering 
van het samenwerkingsakkoord 

  

Chapitre 7 -Dispositions finales HOOFDSTUK 7 – Slotbepalingen 

  

 


