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Project – Klimaatresponsabiliseringsmechanisme 

Abstract – Deze nota bevat een samenvatting van de juridische analyses van de drie gewesten en van 

de FOD Leefmilieu omtrent Art. 68&69 en de bijlage van de bijzondere financieringswet van 6 januari 

2014 evenals omtrent de wet betreffende het klimaatresponsabiliseringsmechanisme van 6 januari 2014. 

Na het lezen van de respectievelijke analyses hebben de entiteiten de eerste versie van deze 

samenvatting beperkt aangevuld. Voorliggende samenvatting behandelt vijf deelaspecten : (1) de 

bepaling van de meerjarentrajecten en de mogelijkheid om deze aan te passen (wanneer en onder welke 

voorwaarden), (2) afbakening van de gebouwen die vallen onder de klimaatresponsabiliseringswet 

(scope), (3) de bepaling van de afwijking tussen de werkelijke uitstoot en de trajecten, (4) de bepaling 

van de tegoeden van de entiteiten, en (5) het raadgevend comité.  

Noot – Deze samenvatting werd opgesteld door het FPB en werd op 27 januari 2015 goedgekeurd door 

de werkgroep « Klimaatresponsabiliseringsmechanisme ». 
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1. De meerjarentrajecten 

1.1. Bepaling van de trajecten 

De juridische adviezen geven eensluidend aan dat de meerjarentrajecten die bepaald werden in de 

bijlage van de bijzondere wet (de “aanvankelijke trajecten”) blijven gelden in de afwezigheid van een 

KB (dat ten laatste op 1/7/2014 goedgekeurd had moeten zijn en) dat nieuwe meerjarentrajecten voor de 

verschillende gewesten zou bepalen. Dit is de situatie waar we ons heden in bevinden.  

De juridische adviezen zijn echter uiteenlopend betreffende de periodiciteit (van de herziening) van de 

meerjarentrajecten.  

– Volgens de juridische analyse van het BHG, behelzen de gedefinieerde trajecten een periode van 

16 jaar (van 1/1/2015 tot 31/12/2030)1. De federale overheid onderschrijft de analyse van het BHG 

met betrekking tot dit punt. 

– Volgens de juridische analyses van het VG en het WG dekken de meerjarentrajecten in ieder geval 

de periode van 1/1/2015 tot 31/12/2020 maar zouden ze herzien kunnen worden voor de periode van 

1/1/2021 tot 31/12/2030. Het VG verwijst hierbij naar art. 65quater, §4, 2de alinea. Volgens de 

analyse van het BHG, kan men zich hier echter niet op beroepen omdat deze mogelijkheid enkel 

van toepassing is op de trajecten die bepaald zijn bij een koninklijk besluit en dus niet toepasbaar 

is op de aanvankelijke trajecten. De analyse van het BHG wijst er echter op dat het hier, rekening 

houdende met de mogelijke aanleidingen voor trajectaanpassingen (bv. een herziening van de 

Belgische doelstelling), om een anomalie gaat. 

Uiteindelijk wijst de federale overheid op de mogelijkheid om de trajecten op zich niet te herzien, maar 

om ze simpelweg niet toe te passen indien een koninklijk besluit in 2018, conform artikel 65 quater § 2 

(KB ter vervanging van de trajecten voor de periode 2020-2030, met inachtneming van de termijn van 2 

jaar), in voege zou treden voor de periode 2021-2024. Dergelijke “vervangtrajecten” zouden bovendien 

aanpasbaar zijn conform art.65 quater §10 aangezien deze betrekking heeft op ieder “traject dat conform 

§2 opgesteld werd”. 

1.2. Trajectaanpassingsmogelijkheden 

Volgens de juridische analyses van het VG en van het WG voorziet de bijzondere wet twee 

mogelijkheden voor de aanpassing van de trajecten: (1) art. 65 quater, §4, 2de alinea en (2) art. 65 quater, 

§10, 2de alinea. Volgens de juridische analyse van het BHG voorziet enkel art. 65 quater, §10, 2e alinea 

dergelijke mogelijkheid, omdat art. 65 quater, §4, 2de alinea niet van toepassing is op de aanvankelijke 

trajecten. De federale overheid treedt het BHG bij in deze stelling. 

Volgens art. 6 quater, §4, 2de alinea zouden de door een KB bepaalde trajecten, voor zover ze bestaan, 

aangepast worden bij iedere herziening van de Belgische doelstelling maar niet voor de eerste periode van 6 

                                                           
1  Cf. art. 65 quater, §2, 2ème alinéa. 
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jaar. Dergelijke aanpassing heeft dus enkel betrekking tot de periode 2021-2030 en moet dus ten laatste 

in 2018 voorgesteld worden (« De trajecten voor de volgende periode worden ten minste twee jaar voor het einde 

van de voorafgaande periode vastgelegd »). 

Belangrijke opmerking: in dit geval wordt de wijziging via AR/KB goedgekeurd, met instemming van 

de gewesten en op voorstel van de NKC. 

Volgens art. 65 quater, §10, 2de alinea, kan de wet 2  (1) de trajecten wijzigen indien Europese of 

internationale normen een ander traject opleggen ; (2) de andere door dit artikel vastgestelde 

modaliteiten wijzigen indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn omwille van Europese of internationale 

normen. 

De vier juridische analyses laten uitschijnen dat art. 65 quater, §10, 2de alinea, eerste lid niet ingeroepen 

mag worden om de aanvankelijke trajecten te herzien ten gevolge van het in voege treden van de 

nieuwe IPCC 2006 guidelines en van de daarmee gepaard gaande nieuwe GWP-waarden. Volgens het 

BHG zou het echter gerechtvaardigd zijn aangezien de huidig geldende Europese normen andere 

trajecten vooropstellen dan de aanvankelijke trajecten. De Belgische doelstelling voor niet-ETS uitstoot 

bedraagt, voor alle betrokken sectoren, immers -15% tegen 2020 (t.o.v. 2005) en er geen specifieke -21% 

doelstelling bestaat voor de tertiaire en residentiële sectoren. 

De analyses lopen echter uiteen wat betreft de mogelijkheid om beroep te doen op art. 65 quater, §10, 

2de alinea, tweede lid om de aanvankelijke trajecten te herzien ten gevolge van de nieuwe IPCC 2006 

guidelines en van de daarmee gepaard gaande nieuwe GWP-waarden. De analyses van de federale 

overheid, het WG en het BHG geven aan dat deze mogelijkheid bestaat (en zelfs dat deze herziening zal 

moeten gebeuren om de coherentie met toekomstige inventarissen te verzekeren) voor zover de 

emissiereductiedoelstellingen niet gewijzigd worden. De analyse van het VG geeft impliciet aan dat dit 

niet mogelijk is. Volgens deze analyse zouden de enige mogelijke wijzigingen op basis van §10 immers 

voortvloeien uit een verstrengde emissiereductiedoelstelling voor de niet-ETS uitstoot. Volgens het WG, 

zou deze 2de alinea, tweede lid, het mogelijk maken om de modaliteiten voor het bepalen van de 

afwijkingen, die in punt 3 van deze nota toegelicht worden en verbonden zijn aan artikel 65 quater §6 

1ste alinea, via een gewone wet te wijzigen en om de gewone wet 

(klimaatresponsabiliseringsmechanisme) aan te vullen zodat artikel 4 van deze gewone wet het bv. 

mogelijk zou maken om de jaarlijkse publicatie van de afwijkingen betreffende het jaar n-2 te voorzien. 

2. De afbakening 

De juridische analyses van de federale overheid en van het BHG en de tussenkomst van het WG tijdens 

de werkgroepvergadering van 24/6/2014 zijn in overeenstemming voor wat betreft de afbakening van 

de gebouwen die vallen onder de klimaatresponsabiliseringswet. Het betreft volgens deze analyses de 

categorieën 1A4a en 1A4b van de emissie-inventaris, zonder onderscheid tussen ETS en niet-ETS 

uitstoot. 

                                                           
2  De wijzigingen kunnen in dit geval zelfstandig door de federale overheid aangebracht worden. 
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De juridische analyse van het VG gaat niet in op de precieze afbakening van de gebouwensector zoals 

bedoeld in de wetteksten van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme. 

3. De afwijking tussen de werkelijke uitstoot en de 

meerjarentrajecten 

De procedure in het algemeen, en in het bijzonder de ermee gepaard gaande timing, voor de bepaling 

van de afwijking tussen de werkelijke uitstoot en de meerjarentrajecten, houden een aantal 

moeilijkheden in. Deze werden door het BHG en de federale overheid aangekaart. Ook de tussenkomst 

van het WG tijdens de vergadering van de werkgroep op 24/6/2014 wijst op deze moeilijkheden. 

Krachtens Art. 68, §5, 1ste alinea van de bijzondere wet, worden de afwijkingen tussen werkelijke uitstoot 

en de trajecten jaarlijks per KB vastgesteld op basis van de emissie-inventarissen. 

De eerste vaststelling wordt uitgevoerd tijdens begrotingsjaar 2016 en heeft betrekking op de uitstoot 

van het jaar 2015. De volgende vaststellingen gebeuren volgens hetzelfde tijdspad : de afwijkingen 

vastgesteld in het jaar t hebben betrekking op het jaar t-1. 

In de praktijk bestaat er echter een termijn van twee jaar tussen het publiceren van de definitieve 

emissie-inventaris en het jaar waarop die betrekking heeft3.  

Art. 65, §9 van de bijzondere wet kaart dit probleem aan, doch slechts gedeeltelijk. Er wordt immers 

aangegeven dat « Indien in de loop van het begrotingsjaar de […] verschillen voor het voorgaande jaar niet 

definitief kunnen worden vastgesteld, worden deze bedragen voorlopig bepaald bij een koninklijk besluit », maar 

er worden geen termijnen vastgesteld om de definitieve afwijkingen te bepalen, noch of deze termijnen 

bij koninklijk besluit bepaald moeten worden. Art.4, §3 van klimaatresponsabiliseringswet voorziet 

echter een jaarlijkse publicatie van de (definitieve ?) afwijkingen in het Belgisch Staatsblad. 

Deze moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de procedure hebben een rechtstreekse impact 

op de bepaling en op de betaling van de tegoeden van de verschillende entiteiten. 

4. De betaling van de tegoeden van de entiteiten 

Naast de problemen omtrent de timing die in de vorige sectie aangekaart werden en die ook betrekking 

hebben op de bepaling van de tegoeden, is het moment van de uitbetaling van deze tegoeden niet 

nauwkeurig gedefinieerd: wordt er een eerste uitbetaling voorzien bij de tussentijdse bepaling van de 

afwijkingen en wordt er achteraf een rechtzettingsbetaling uitgevoerd wanneer de definitieve cijfers 

                                                           
3  A titres d’exemple, les émissions réelles de l’année 2015 ne seront connues qu’en 2017 (chiffres provisoires en mars ; chiffres 

définitifs entre avril et octobre). 
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beschikbaar zijn? Of dient er gewacht te worden op de definitieve cijfers vooraleer er een uitbetaling 

kan plaatsvinden? 

5. Het raadgevend comité 

Noch de bijzondere wet, noch de « klimaatresponsabiliseringswet » spreken zich uit over : de juiste 

samenstelling (wie heeft het recht om er te zetelen), de benoeming van de leden (hun 

onafhankelijkheidstatuut, de al dan niet verplichte aard van deze bepaling) of over de juiste opdracht 

(wanneer en op welke manier zou het comité juist zijn inbreng aanleveren) van het raadgevend comité.  
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Bijlage 1: juridische analyse van AwAC (28/8/2014) 

Juridische nota 

Bron : AwAC (ref. LC-140709-01 AwAC) 

De manier waarop de bijzondere financieringswet (artikel 65 quater) en de 

klimaatresponsabiliseringswet van 6 januari 2014 opgesteld werden liet de Nationale Klimaatcommissie 

niet toe om trajecten voor te stellen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2020. 

Artikel 65 quater, §4, 1ste alinea van de bijzondere financieringswet voorziet immers dat de 

meerjarentrajecten ten laatste gedefinieerd zouden worden op 1 juli 2014. Artikel 3, §5, 1ste alinea, van 

de wet van 6 januari 2014 (gepubliceerd op 31/1/2014) voorziet echter dat het Federaal Planbureau en 

de bevoegde gewestelijke diensten hun analyse ten laatste 6 maanden voor de definitie van de trajecten, 

zijnde op 1/1/2014, aan de NKC zouden voorstellen4. 

De wet van 6/1/2014 voorziet dus dat het Federaal Planbureau en de bevoegde gewestelijke diensten 

een gezamenlijke studie zouden uitvoeren, dat ze zich hierbij zouden laten begeleiden door een 

raadgevend comité bestaande uit 8, nader te selecteren, onafhankelijke experten en dat ze de resultaten 

van de studie ten laatste op 1/1/2014 (t.t.z. nog vóór de wet aangenomen werd!!) zouden voorstellen aan 

de NKC.  

De NKC zou haar voorstel dan ten laatste tegen 1/4/2014 moeten voorleggen (artikel 3, §5, 3de alinea, 

van de wet van 6 januari 2014 en artikel 65 quater, §4, 1ste alinea, van de bijzondere financieringswet). 

Zoals hierboven toegelicht heeft de NKC hiertoe echter niet kunnen genieten van de nodige 

wetenschappelijke onderbouwing. 

Bij gebreke aan een alternatief, zijn de trajecten voorzien in bijlage van de bijzondere financieringswet 

dus van toepassing. 

Dit is bijzonder betreurenswaardig omdat de eerste trajecten bepaald werden voor een periode van 6 

jaar (t.o.v. 4 jaar voor de daarop volgende trajecten).   

De trajecten die in de bovenvermelde bijlage opgenomen zijn zouden zelfs van toepassing kunnen zijn 

tot 31/12/2030 indien er in de toekomst geen alternatieve trajecten bepaald worden. 

Onder welke omstandigheden kunnen de meerjarentrajecten aangepast worden? 

Volgens artikel 65quater, §3, bij iedere herziening van de Belgische doelstelling en in ieder geval om de 

4 jaar ( met uitzondering voor de eerste trajecten: pas na 6 jaar). 

Volgens artikel 65quater, §10, indien Europese of internationale normen een ander traject opleggen. 

                                                           
4  Krachtens artikel 65 quater, §2, 1ste, 3de en 4de alinea’s van de bijzondere wet (wellicht te lezen als: artikel 65 quater, §2, 1ste 

alinea en §§ 3 en 4). 
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A priori, is het verschil tussen beide mogelijkheden onduidelijk (§10 is iets onnauwkeuriger). Toch 

verschilt de procedure in beide gevallen : 

– In het geval van §3, vindt de wijziging plaats bij koninklijk besluit op voorstel van de NKC en met 

instemming van de gewesten; 

– In het geval van § 10, vindt de wijziging plaats door de wet zelf, t.t.z. door een zelfstandige beslissing 

van de federale overheid. Men kan dus verwachten dat enkel de wijzigingen die plaatsvinden op 

basis van §10 een aanscherping van de gewestelijke doelstellingen zullen inhouden. 

Men kan dus argumenteren dat de wijziging van de GWP-waarden en van de richtlijnen omtrent 

inventarissen, zoals bepaald in de gedelegeerde verordening (EU) nr. 666/2014 van de Commissie van 

12 maart 2014, een wijziging van de trajecten impliceert. 
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Bijlage 2: juridische analyse van LNE (2/9/2014) 

Nota inzake het klimaatresponsabiliseringsmechanisme 

1. Achtergrond 

Artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en gewesten, ingevoegd door artikel 68 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot 

hervorming van de financiering van de gemeenschappen en gewesten, tot uitbreiding van de fiscale 

autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet in een 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme.  

Dit mechanisme voorziet, op basis van een voorstel van de Nationale Klimaatcommissie, voor elk 

gewest een meerjarig traject voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwensector. 

Als een gewest zijn toegewezen doelstelling overschrijdt, krijgt het een financiële bonus. Als het gewest 

zijn doelstelling niet behaalt, krijgt het een financiële malus. 

2. Juridisch kader 

– Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en 

gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de 

nieuwe bevoegdheden (B.S. 31 januari 2014). Artikel 68 treedt in werking op 1 juli 2014.  

– Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (B.S. 31 januari 

2014). De wet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van de artikelen 4 en 5 die in 

werking treden op 1 januari 2015. 

 
Vastlegging van de gewestelijke meerjarige emissiereductietrajecten 

Overeenkomstig artikel 65quater, §2, van de bijzondere financieringswet worden de gewestelijke 

meerjarige trajecten vastgesteld bij koninklijk besluit na overleg in de ministerraad en genomen na 

akkoord van de gewesten, op basis van een voorstel van de Nationale Klimaatcommissie, volgens de 

door de gewone wet5 vastgestelde nadere regels. 

De vastlegging van het eerste traject moet uiterlijk op 1 juli 2014 gebeuren, de volgende trajecten moeten 

minstens twee jaar voor het einde van de voorafgaande periode worden vastgelegd6. Als de Nationale 

Klimaatcommissie niet tijdig een voorstel doet, kan voorbijgegaan worden aan dit voorstel7. Als er geen 

in ministerraad overlegd koninklijk besluit wordt genomen, na akkoord van de gewesten, gelden de 

reductietrajecten die zijn opgenomen in de bijlage van de bijzondere financieringswet8. 

                                                           
5  Lees de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme. 
6  Artikel 65quater, §4, van de bijzondere financieringswet. 
7  Artikel 65quater, §2, van de bijzondere financieringswet. 
8  Artikel 65quater, §2, tweede lid, van de bijzondere financieringswet. 
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De procedure voor de vastlegging van de trajecten is verder uitgewerkt in de wet 

klimaatresponsabilisering9. Men onderscheidt de volgende stappen: 

1. uitvoeren van een studie door het Federaal Planbureau die uiterlijk zes maanden voor de vastlegging 

van de trajecten aan de Nationale Klimaatcommissie wordt overhandigd; 

2. de Nationale Klimaatcommissie overhandigt haar voorstel uiterlijk drie maanden voor de 

vastlegging van de trajecten; 

3. de reductietrajecten worden vastgelegd bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de 

ministerraad en genomen na akkoord van de gewesten, op voorstel van de Nationale 

Klimaatcommissie.  

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat de termijnen voor de vastlegging van de gewestelijke 

meerjarige reductietrajecten voorzien in de bijzondere financieringswet en de wet 

klimaatresponsabilisering onmogelijk na te leven zijn. De studie van het Federaal Planbureau diende 

op 1 januari 2014 overhandigd te worden aan de Nationale Klimaatcommissie terwijl de wet 

klimaatresponsabilisering op 1 januari 2014 pas in werking was getreden. 

Dit betekent dat de reductietrajecten uit de bijlage van de bijzondere financieringswet van toepassing 

zijn. Uit de parlementaire voorbereiding10 van de bijzondere financieringswet kan men afleiden dat 

deze gelden voor de eerste periode, met name van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020. 

 “Bij de koninklijke besluiten zullen trajecten voor vier jaar worden vastgelegd, met uitzondering van de 

 eerste periode, die tot 31 december 2020 zal lopen. Bij gebrek aan een koninklijk besluit voor een 

 bepaalde periode (van 2014 tot 2020, van 2021 tot 2024, etc.) zullen de in bijlage voorziene trajecten 

 van toepassing zijn voor deze periode. 

 

 Het standaardtraject wordt vastgelegd tot 2030. Behalve indien de bijzondere  wetgever trajecten 

 goedkeurt voor de daaropvolgende jaren, mogen enkel de bij koninklijk besluit vastgestelde trajecten 

 waarvoor het akkoord van de gewestregeringen is verkregen, worden toegepast.” 

Voor de volgende periode (2020-2024) zou men toepassing kunnen maken van artikel 65quater, §4, 

tweede lid, van de bijzondere financieringswet waarbij de trajecten voor de volgende periode ten minste 

twee jaar voor het einde van de voorafgaande periode vastgelegd worden. Dit houdt in dat de trajecten 

tegen eind 2018 moeten vastgelegd worden voor de periode 2020-2024. 

Kan er toepassing gemaakt worden van artikel 65quater, §10, van de bijzondere financieringswet om de 

reductietrajecten alsnog te wijzigen? 

Vooreerst is het interessant om de opmerkingen van de Raad van State te bekijken die ze heeft gegeven 

in haar advies11 met betrekking tot artikel 65quater, §10, tweede lid van de bijzondere financieringswet. 

De Raad van State heeft er met name op gewezen het tweede lid van §10 te schrappen. 

                                                           
9  Artikel 3 van de wet klimaatresponsabilisering. 
10  Voorstel van bijzondere wet 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, Parl. St. Kamer, 2012-2013, 2974/007, 

94. 
11  Advies Raad van State nr. 53.901/AV van 27 augustus 2013, pg. 27. 
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 “4.1.3.4.Bij de delegatie die in het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, aan de gewone 

 wetgever wordt verleend, dient de Raad van State nochtans wel een voorbehoud te maken, in het licht 

 van artikel 177, eerste lid, van de Grondwet. 

 Volgens die voorgestelde bepaling kan de wet 

 1° het overeenkomstig paragraaf 2 vastgestelde traject wijzigen indien Europese of internationale 

 normen een ander traject toelaten of opleggen; 

 2° de andere door dit artikel vastgestelde modaliteiten [lees: nadere regels] wijzigen indien deze 

 wijzigingen noodzakelijk zijn geworden door Europese of internationale normen.” 
 

 Aangezien de meerjarige trajecten een wezenlijk onderdeel zijn van de bonus-malus-regeling en deze 

 met andere woorden tot de basisregels van het financieringsstelsel behoren, komt het niet aan de 

 gewone wetgever toe om deze eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke delegatie zou alleen aanvaardbaar 

 zijn, voor zover en in de mate de aangebrachte wijziging(en) het noodzakelijk gevolg is (zijn) van de 

 gewijzigde Europese of internationale normen, die, wat de uitvoering ervan betreft, geen enkele 

 appreciatiemarge laten aan de nationale overheden - noch de federale overheid, noch de gewesten -  en in 

de mate ze noodzakelijkerwijze een door de federale overheid gecoördineerde implementering 

 veronderstellen. De Raad van State herinnert er echter aan dat het, op grond van artikel 6,§ 1, II, 1°, 

 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in beginsel, aan de Gewesten zelf toekomt om de 

 internationale en Europese verplichtingen inzake leefmilieu na te leven en dat de federale wetgever 

 ter zake uitsluitend op grond van artikel 169 van de Grondwet en onder de voorwaarden bepaald in 

 artikel 16, § 3, van de bijzondere wet, in de plaats kan treden van een gewest dat ter zake in gebreke 

 blijft. 

  

 Het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, 1°, kan dan ook geen doorgang vinden, aangezien 

 het een eenzijdige wijziging door de gewone wetgever van de meerjarige trajecten reeds mogelijk 

 maakt, indien Europese of internationale normen een ander traject “toelaten”. 
 

 Voor zover die eenzijdige wijziging door de gewone wetgever mogelijk wordt gemaakt, wanneer de 

 Europese of internationale normen een ander traject “opleggen”, is die regeling slechts aanvaardbaar 

 op voorwaarde: 1° dat het opgelegde traject betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen in de 

gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren, 2° dat het opgelegde traject aan de overheid geen enkele 

marge voor appreciatie laat, en 3° dat een gecoördineerde federale implementering ervan  noodzakelijk 

is. 

 

 Deze voorwaarden zijn op dit ogenblik niet vervuld en het komt de Raad van State voor dat het zeer 

 onwaarschijnlijk is dat ze in de toekomst wel zullen zijn vervuld. 

 

 Het voorbehoud dat de Raad maakt bij het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, 1°, sluit 

 overigens niet uit dat de doelstellingen van de meerjarige trajecten op grond van het voorgestelde 

 artikel 65quater, § 3, worden aangepast bij elke herziening van de toepasbare Belgische doelstellingen 

 en dit met eerbiediging van het voorgestelde artikel 65quater, § 2. 

 

 Wat tenslotte het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, 2°, betreft, rijst de vraag welke 

 modaliteiten (lees :nadere regels) daarmee worden beoogd. Zoals hiervoor reeds aangegeven wordt 

 immers reeds in het voorgestelde artikel 65quater, § 2, aan de gewone wetgever opgedragen de 

 modaliteiten (lees: nadere regels) te bepalen voor de vaststelling van de meerjarige trajecten en wordt 

 in artikel 65quater, § 10, eerste lid, aan de gewone wetgever opgedragen de goedkeuringsprocedure 

 van de in paragraaf 2 bedoelde doelstellingen te bepalen en de aanvullende modaliteiten van de 

 jaarlijkse evaluatie ervan, evenals de berekeningsmodaliteiten (lees: nadere regels) van de bedragen 

 vermeld in paragraaf 6 van dit artikel en de voorafname ervan. 
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 Om al die redenen, is het aangewezen het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, te 

 schrappen; in ieder geval is het noodzakelijk de woorden “toelaten” weg te laten in het voorgestelde 

 tweede lid, 1°.” 

De bovenstaande opmerking van de Raad van State werd niet gevolgd en in de parlementaire 

voorbereiding12 kan men hiervoor de volgende verantwoording lezen: 

 “De aanbeveling van de Raad van State om dit tweede lid te schrappen wordt daarentegen niet 

 gevolgd  (de machtiging aan de gewone wetgever om het traject te wijzigen indien deze 

 trajectwijziging door een  internationale of Europese verplichting wordt opgelegd). 

 

 Het zou namelijk absurd zijn om bonussen uit te reiken aan een gewest indien de verkregen resultaten 

 niet voldoende waren om te beantwoorden aan de internationale verplichtingen. Het is dus 

 noodzakelijk om aan de wetgever toe te staan de trajecten te wijzigen, indien deze wijziging wordt 

 opgelegd door internationale verplichtingen, zonder dat hiervoor een bijzondere meerderheid vereist is, 

 en dit ongeacht de waarschijnlijkheid dat internationale normen een verschillend traject opleggen, 

 zonder beoordelingsmarge, voor de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en 

 de tertiaire sector. 

 

 De machtiging aan de gewone wetgever om de trajecten te wijzigen kan evenwel pas gebruikt 

 worden voor zover dat de Europese of internationale verplichtingen aan de non-ETS-sectoren 

in België een broeikasgasemissiereductie opleggen die verder gaat dan 21 % tegen 2020 ten 

opzichte van 2005.” 

Uit bovenstaande volgt duidelijk dat men pas het vastgestelde reductietraject kan wijzigen op grond 

van artikel 65quater, §10, tweede lid van de bijzondere financieringswet, voor zover dat de Europese of 

internationale verplichtingen aan de niet-ETS sectoren in België een emissiereductie zouden opleggen 

die verder gaat dan 21% tegen 2020 ten opzichte van 2005 . 

                                                           
12  Parl. St. Kamer, 2012-2013, 2974/005, 13. 
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Bijlage 3: juridische analyse van BIM (5/9/2014) 

Deze analyse dient als antwoord op de vragen die de WG klimaatresponsabilisering tijdens zijn 

vergadering van 24 juni 2014 gesteld heeft in verband met het klimaatresponsabiliseringsmechanisme 

dat door de volgende wetten ingevoerd werd: 

– 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, artikel 66, dat een nieuw artikel 65quater 

toevoegt aan de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en de gewesten. Dit nieuwe artikel 65quater legt de belangrijkste 

principes van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme vast; 

– de gewone wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme (hierna gewone wet genoemd). 

 

I. DE PERIODICITEIT VAN DE MEERJARIGE TRAJECTEN  

 

A. Inleiding 

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten 

(hierna “BW” genoemd) onderscheidt twee hypothesen voor het bepalen van de trajecten: 

1/ 1e hypothese: ten laatste op 1 juli 2014 wordt een koninklijk besluit aangenomen dat een meerjarig 

traject uitstippelt voor elk gewest (BW, art. 65quater, §2, eerste lid en §4, eerste lid). De aldus 

uitgestippelde trajecten zullen hierna “bij koninklijk besluit vastgelegde trajecten” genoemd worden.   

Rekening houdend met de door de bijzondere en de gewone wet betreffende het 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme voorziene procedure en termijnen voor het vastleggen van die 

trajecten was het materieel onmogelijk om ze vóór 1 juli 2014 bij koninklijk besluit goed te keuren, zoals 

opgelegd door de BW; 

2/ 2e hypothese: op 1 juli 2014 bestaat er geen koninklijk besluit dat een meerjarig traject voor elk gewest 

uitstippelt. In dat geval gelden de trajecten die overeenkomstig de bijlage bij de bijzondere wet (BW, 

art. 65quater, §2, 2e lid) vastgelegd werden voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 

2030. Ze zullen hierna “bij gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde trajecten” genoemd worden. We 

bevinden ons hier in deze hypothese. 

B. Analyse van de periodiciteit van de trajecten 

In tegenstelling tot wat vermeld staat in het PV van de WG klimaatresponsabilisering van 24 juni 2014, 

is de bijzondere wet niet incoherent voor wat de periodiciteit van de meerjarige trajecten betreft: 

1/ Periodiciteit van de bij KB vastgelegde trajecten (= 1e onderzochte hypothese supra)  
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– Principe: die trajecten worden vastgelegd voor een periode van 4 jaar (BW, art.65quater, §3, 

eerste lid). 

– Uitzondering op dat principe: de eerste trajecten die bij koninklijk besluit vóór 1 juli 2014 

goedgekeurd werden zijn vastgelegd voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2020 

en dus voor een periode van 6 jaar (BW, art. 65quater, §3, 2e lid). 

2/ Periodiciteit van de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten (= 2e onderzochte hypothese supra) 

De trajecten die bij gebreke aan KB vastgelegd zijn door de bijzondere wet gelden voor de periode van 

1 januari 2015 tot 31 december 2030 en dekken dus een periode van 16 jaar. 

 

II.  DE MOGELIJKHEDEN OM DE BIJ KONINKLIJK BESLUIT OF BIJ GEBREKE AAN 

KONINKLIJK BESLUIT VASTGELEGDE TRAJECTEN AAN TE PASSEN  

 

A. Inleiding 

Artikel 65quater, §§3 en 10 van de BW somt de gevallen op waarin de trajecten aangepast kunnen 

worden:  
- “art. 65quater, §3. De overeenkomstig § 2, eerste lid, opgestelde meerjarige trajecten worden vastgesteld voor een periode 

van vier jaar en worden daarenboven aangepast bij elke herziening van de toepasbare Belgische doelstelling en in ieder geval 

om de vier jaar. 

In afwijking van het eerste lid worden de eerste overeenkomstig § 2, eerste lid, vastgestelde meerjarige trajecten vastgesteld 

voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2020”. 

 

- “art. 65quater, §10. De wet bepaalt de goedkeuringsprocedure van de in §2 bedoelde doelstellingen ter reductie van de 

emissies van broeikasgassen en de aanvullende nadere regels van de jaarlijkse evaluatie ervan, evenals de berekeningsregels 

van de vermelde bedragen in §6 en de voorafname ervan. 

 

De wet kan : 

   1° het overeenkomstig §2 vastgestelde traject wijzigen indien Europese of internationale normen een ander traject 

opleggen; 

   2° de andere door dit artikel vastgestelde nadere regels wijzigen indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn geworden door 

Europese of internationale normen”. 

B. Mogelijkheden om de bij koninklijk besluit vastgelegde trajecten aan te passen 

Mogelijkheid om ze via koninklijk besluit aan te passen op basis van art. 65quater, §3, eerste lid: 

a) bij elke herziening van de toepasbare Belgische doelstelling; 

b) en in ieder geval om de 4 jaar. 

Mogelijkheid om ze tevens aan te passen op basis van artikel 65quater, §10, 2e lid via de goedkeuring 

van een gewone wet “indien Europese of internationale normen een ander traject opleggen” (zie infra, 

punt D).  

C.  Mogelijkheden om de bij gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde trajecten aan te passen voor 

de periode 2015-2030 
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Artikel 65quater, §3, eerste lid, voorziet enkel in de mogelijkheid om de bij koninklijk besluit 

vastgelegde trajecten aan te passen. Het slaat immers enkel op de trajecten vastgelegd “overeenkomstig 

§ 2, 1e lid”.   Het geldt dus niet voor de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten. Dit is een anomalie in 

de mate dat de motieven die het bestaan van de mogelijkheden tot aanpassing van de bij koninklijk 

besluit vastgelegde trajecten rechtvaardigen eveneens gelden voor die welke bij gebreke aan KB 

vastgelegd zijn (zie hiervoor, de motieven die deze aanpassingsmogelijkheden uiteengezet in de 

parlementaire werken verantwoorden:   

“Ingeval van wijzigingen van de Belgische doelstellingen, bijvoorbeeld in het kader van de EU-wetgeving, moeten de trajecten 

overeenkomstig kunnen worden aangepast. Om rekening te kunnen houden met andere gewijzigde omstandigheden worden de 

trajecten in ieder geval om de 4 jaar herzien. (...)”13. 

Aangezien artikel 65quater, §3, eerste lid, niet van toepassing is op de bij gebreke aan KB vastgelegde 

trajecten, is het enige geval waarin ze aangepast zouden kunnen worden dat waarin artikel 65quater, 

§10 voorziet dat stelt dat alle trajecten via een gewone wet aangepast kunnen worden “indien Europese 

of internationale normen een ander traject opleggen” (BW, art. 65quater, §10, 2e lid).  Momenteel voorziet de 

gewone wet niets. 

D. Mogelijkheid om de door artikel 65quater, §10, 2e lid van de bijzondere wet voorziene trajecten 

aan te passen die voor alle trajecten geldt, zelfs die welke bij gebreke aan KB vastgelegd zijn: 

Pro memorie, dat artikel luidt als volgt: 

“art. 65quater, § 10. De wet bepaalt de goedkeuringsprocedure van de in § 2 bedoelde doelstellingen ter reductie van de emissies van 

broeikasgassen en de aanvullende nadere regels van de jaarlijkse evaluatie ervan, evenals de berekeningsregels van de vermelde 

bedragen in §6 en de voorafname ervan. 

De wet kan: 

   1° het overeenkomstig § 2 vastgestelde traject wijzigen indien Europese of internationale normen een ander traject opleggen; 

   2° de andere door dit artikel vastgestelde nadere regels wijzigen indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn geworden door Europese 

of internationale normen”. 

De Raad van State staat heel kritisch tegenover de grondwettelijkheid van dat artikel 65quater, §10, 2e 

lid, punt 1° dat de gewone wet toelaat die trajecten te wijzigen “indien Europese of internationale normen 

een ander traject opleggen” en wel om de volgende redenen: 

 “4.1.3.4 (...) Aangezien de meerjarige trajecten een wezenlijk onderdeel zijn van de bonus-malusregeling en deze, met andere 

woorden, tot de basisregels van het financieringsstelsel behoren, komt het niet aan de gewone wetgever toe om deze eenzijdig 

te wijzigen. Een dergelijke delegatie zou alleen aanvaardbaar zijn, voor zover en in de mate de aangebrachte wijziging(en) het 

noodzakelijk gevolg is (zijn) van de gewijzigde Europese of internationale normen, die, wat de uitvoering ervan betreft, geen 

                                                           
13  Voorstel van bijzondere wet 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, Parl. Doc., Kamer, 2012-2013, nr. 53-

2974/001, p. 78 
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enkele appreciatiemarge laten aan de nationale overheden - noch de federale overheid, noch de gewesten - en in de mate ze 

noodzakelijkerwijze een door de federale overheid gecoördineerde implementering veronderstellen”.14  

Volgens de Raad van State moet artikel 65quater, §10, 2e lid, punt 1° heel strikt geïnterpreteerd worden 

om grondwettelijk te zijn. Volgens hem is de enige interpretatie die deze bepaling grondwettelijk zou 

maken zo strikt dat in de praktijk de hypothesen waarin die trajecten in toepassing van de gewone wet 

gewijzigd zouden kunnen worden niet zullen voorvallen. Inderdaad, hij beweert dat “wanneer de Europese 

of internationale normen een ander traject “opleggen”,  die regeling [aanpassing van de trajecten] slechts aanvaardbaar is op 

voorwaarde:  

1° dat het opgelegde traject betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire 

sector,  

2° dat het opgelegde traject aan de overheid geen enkele marge voor appreciatie laat,  

3° dat een gecoördineerde federale implementering ervan noodzakelijk is. 

Deze voorwaarden zijn op dit ogenblik niet vervuld en het komt de Raad van State voor dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze 

in de toekomst wel zullen vervuld zijn”15. 

De goedkeuring van de nieuwe guidelines IPCC 2006 (emissiefactoren) voor de rapportering van de 

uitstoot van BKG en de nieuwe waarden van de GWP (Global Warming Potential) voor methaan en 

distikstofoxide zijn geen internationale normen die de goedkeuring vergen van andere trajecten dan die 

welke door de bijzondere wet bij gebrek aan KB vastgelegd zijn. Overeenkomstig de stelling van de 

Raad van State rechtvaardigen die nieuwe normen dus niet de toepassing van artikel 65quater, §10, 2e 

lid, punt 1°, van de bijzondere wet dat het opleggen van nieuwe trajecten via een gewone wet toestaat.  

De stelling van de Raad van State belet daarentegen niet dat de reeds bij gebreke aan KB vastgelegde 

trajecten het voorwerp van een herberekening vormen, gerechtvaardigd door de reeds aangehaalde 

nieuwe internationale normen, op voorwaarde dat deze herberekening geen wijziging van hun 

doelstellingen inzake het terugdringen van de uitstoot teweegbrengt. Deze herberekening zou via een 

gewone wet kunnen gebeuren die op basis van artikel 65quater, §10, 1e lid, punt 2°, goedgekeurd wordt 

en de gewone wetgever machtigt om de nadere regels van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme 

vastgelegd door de bijzondere wet te wijzigen, buiten de doelstellingen van de trajecten , indien deze 

wijzigingen noodzakelijk zijn geworden door Europese of internationale normen. Het WG en het BHG 

hebben er echter terecht op gewezen dat zo’n herberekening noodzakelijk is om een “samenhang te 

garanderen tussen de uitstootinventarissen en de meerjarige trajecten” ingevolge de goedkeuring van de 

voornoemde nieuwe internationale normen.  Deze herberekening is trouwens noodzakelijk omdat enkel 

de officiële inventarissen gebruikt mogen worden om de verschillen tussen de werkelijke emissies en 

de trajecten te bepalen (BW, art. 65quater, §5, 1e lid en gewone wet, art. 4, §1).    

                                                           
14 Voorstel van bijzondere wet 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,  advies van de Raad van State nr. 

53.901/AV van 27 augustus 2013, Parl. Doc., Kamer, 2012-2013, nr. 53-2974/002, p. 27 

 

15 Idem, p. 28 
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III. DE PERIMETER VAN DE GEBOUWEN DIE ONDER DE TRAJECTEN VALLEN 

 

Tijdens de WG Klimaatresponsabilisering van 24 juni 2014 rees de kwestie van de perimeter van de 

gebouwen waarvoor de trajecten gelden: gaat het om alle gebouwen uit de residentiële en tertiaire 

sector, ook die welke vestigingen omvatten die deel uitmaken van de ETS of moet men de “ETS-

gebouwen” uit die perimeter uitsluiten?  

Het PV van de vergadering van de WG Klimaatresponsabilisering van juni 2014 vermeldt op dat punt 

dat “de categorieën van de inventaris van de uitstoot van BKG die gebruikt werden om de trajecten (1A4a en 1A4b) uit te 

stippelen, diverse uitstootbronnen bevatten, inclusief off-road, 1 verbrandingsoven van industriële afval in Vlaanderen (onder 

1A4a, other fuels) en enkele inrichtingen die deel uitmaken van het ETS. Aangezien de wet de uitstoot dekt “in gebouwen 

uit de residentiële en tertiaire sector, ongeacht hun omvang” meent het Waalse Gewest dat de ETS-bronnen wel 

degelijk gedekt zijn door de wet vermits artikel 3 § 1 van de gewone wet bepaalt dat men “de coherentie tussen de 

trajecten en de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van 

België ingevolge de Europese wetgeving en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering en zijn protocollen moet verzekeren”. Welnu, voor de inventaris van de BKG-uitstoot maakt 

de UNFCC/CCNUCC geen onderscheid tussen ETS- en niet-ETS-bronnen. Het Vlaamse gewest zal dit punt nog juridisch 

laten nakijken. Wat de andere reeds aangehaalde bronnen betreft, is het Waalse Gewest van oordeel dat ze behouden moeten 

worden in de perimeter van de sector gedekt door de wet: de uitstoot die de trajecten in acht nemen zijn dus die welke 

gerapporteerd worden in de CRF-tabellen (categorieën 1A4a en 1A4b) op Europees en internationaal niveau, want het zijn de 

totale uitstootniveaus van diezelfde sectoren die in acht genomen werden om de trajecten vast te leggen, zo blijkt uit de 

uiteenzetting van Laurence de Clock en het rekenblad dat door André Guns aan de WG voorgelegd werd. De gewesten zullen 

ter informatie kunnen ramen welk aandeel deze bronnen in het totaal gebruikte bedrag vertegenwoordigen16”.  

Volgens de parlementaire werken wordt de volgende gebouwenperimeter beoogd: “Dit mechanisme bestaat 

er in voor elk gewest een meerjarig referentietraject voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de 

residentiële en tertiaire sector, ongeacht hun omvang, vast te leggen. De industriële gebouwen worden uitgesloten. Met 

gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector worden in de huidige stand van het internationaal recht bedoeld de gebouwen 

die respectievelijk begrepen zijn in de categorieën A.4.a en A.4.b in tabel 1 van het Common Reporting Format (CRF) bedoeld 

in de Bijlage bij beslissing 18/CP.8 van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

Klimaatverandering (doc. FCCC/CP/2002/8)”17.  

De parlementaire werken ondersteunen dus de stelling die het Waalse gewest op de WG 

responsabilisering van 24 juni 2014 voorgelegd heeft volgens dewelke de wet de ETS-bronnen zal 

dekken indien ze begrepen zijn in de categorieën 1A4a en 1A4b van de officiële nationale inventaris van 

BKG-emissies voor de UNFCC. 

                                                           
16  Ter informatie, in het Vlaamse Gewest vertegenwoordigt de off-road ongeveer 100 kton/jaar, de verbrandingsoven van 

industriële afval eveneens ongeveer 100 kton/jaar en de “ETS-gebouwen” ongeveer 50 kton/jaar. Samen vertegenwoordigen 

die bronnen minder dan 2% van de uitstoot (1A4a + 1A4b). 
17  Voorstel van bijzondere wet 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, Parl. Doc., Kamer, 2012-2013, nr. 53-

2974/001, p. 77 
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We moeten echter aanstippen dat  de bepaling van de perimeter van de gebouwen beoogd door het 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme, volgens de wetgever, niet zo vanzelfsprekend is. Zo stelt de 

gewone wet in artikel 3, §1 dat in het kader van de opstellingsprocedure van de trajecten via koninklijk 

besluit “het Federaal Planbureau en de bevoegde gewestelijke diensten” inzonderheid tot taak hebben “de 

bepaling van de perimeter van de gebouwensector, alsook de afstemming ervan op de emissie-inventarissen” na te 

gaan. Niets belet dus om de gebouwen die deel uitmaken van de ETS-sector uit die perimeter uit te 

sluiten. 

Hoe dan ook, aangezien de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten gebaseerd zijn op de categorieën 

1A4a en 1A4b van de officiële nationale inventaris, omvatten zij dus de emissies uit de ETS-bronnen 

opgenomen in deze categorieën. In de praktijk omvat enkel het bij gebreke aan KB vastgelegde traject 

door het Vlaamse gewest dergelijke emissies. 

 

 

IV. DE GRONDWETTELIJKHEID VAN HET 

KLIMAATRESPONSABILISERINGSMECHANISME EN DE BIJ GEBREKE AAN KONINKLIJK 

BESLUIT VASTGELEGDE TRAJECTEN 

A.  Inleiding 

De grondwettelijkheid van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme en de bij gebreke aan KB 

vastgelegde trajecten kan op twee manieren in vraag gesteld worden: 

1. door zich te beroepen op het feit dat dit mechanisme op onredelijke wijze afbreuk doet aan de 

bevoegdheden van de gewesten op het vlak van milieubescherming; 

2. door zich te beroepen op het discriminerende karakter van de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten  

en bijgevolg, op een schending van het gelijkheidsbeginsel opgenomen in de Grondwet. 

Een discriminatie bestaat ofwel in een verschillende behandeling van personen die zich in vergelijkbare 

situaties bevinden ofwel in een gelijke behandeling van personen die zich in verschillende situaties 

bevinden. Het Belgisch Grondwettelijk Hof heeft zijn eigen definitie van het gelijkheidsbeginsel 

verkondigd die grotendeels geïnspireerd is op deze van het Europees Hof voor de rechten van de mens. 

Zijn definitie luidt namelijk als volgt: 

"De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie sluiten niet uit dat een verschillende behandeling tussen de 

categorieën van personen ingesteld wordt voor zover ze berust op een objectief criterium en ze op redelijke wijze gerechtvaardigd 

is. Dezelfde regels verzetten zich overigens tegen een identieke behandeling, zonder enige redelijke rechtvaardiging, van 

categorieën van personen die zich in situaties bevinden die inzake de maatregel in kwestie essentieel verschillend zijn. Het 

bestaan van een dergelijke rechtvaardiging dient te worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de effecten van de 

bekritiseerde maatregel alsook met de aard van de principes in kwestie; het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer 

vastgesteld wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel".  

Hierna zullen we aantonen dat de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten elk van de gewesten identiek 

behandelen in zover zij elk gewest een vermindering opleggen van 21% van zijn broeikasgasuitstoot 
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afkomstig van gebouwen uit de tertiaire en residentiële sectoren die op zijn grondgebied gelegen zijn 

ten aanzien van hun uitstoot in 2005 terwijl het BHG zich in een totaal andere situatie dan de andere 

gewesten bevindt, voor wat de voorgestelde maatregel betreft. 

Om de grondwettelijkheid van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme te kunnen beoordelen, moet 

men namelijk eerst het advies analyseren van de Raad van State alsook de antwoorden die de wetgever 

gegeven heeft op de door de Raad van State gestelde vragen  die men in de parlementaire documenten 

terugvindt. 

B.  Onderzoek van de grondwettelijkheid van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme en van de 

bij gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde trajecten 

B.1 Onderzoek van de relevante passages uit het advies van de Raad van State over de bijzondere 

wet en over haar grondwettelijkheid, gelet op de bevoegdheden van de gewesten en het 

gelijkheidsbeginsel opgenomen in de Grondwet. 

In zijn advies over de bijzondere wet oordeelt de Raad van State dat de bijzondere wetgever de 

bevoegdheden van de gewesten niet onwettig aangetast heeft door het 

“klimaatresponsabiliseringsmechanisme” in te voeren18: 

“3.1  (...) Door middel van het aldus ingestelde “responsabiliseringsmechanisme inzake klimaat” voorziet de bijzondere 

wetgever, die ernaar streeft de gewesten ertoe aan te sporen de hun toegewezen doelstellingen inzake de reductie van de uitstoot 

van broeikasgassen in de gebouwen uit enkel de residentiële en de tertiaire sector na te komen,  in een mechanisme dat hoewel 

het opgenomen wordt in de bijzondere financieringswet, toch tot gevolg heeft dat het op indirecte doch zekere wijze de manier 

beïnvloedt waarop de gewesten bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen die hun daarenboven verleend zijn, en dat zelfs op 

exclusieve wijze, wat betreft de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen van de residentiële en de secondaire 

sector, bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980, en meer bepaald bij artikel 6, § 1, II, 1°, betreffende de bescherming van het 

leefmilieu.  

 

Op het vlak van de beginselen en onder voorbehoud van wat hierna uiteengezet zal worden met betrekking tot de vereisten 

die voortvloeien uit artikel 177 van de Grondwet, maakt de Raad van State geen grondwettigheidsbezwaar tegen die 

manier van werken door de bijzondere wetgever. Het Grondwettelijk Hof heeft er immers al meermaals aan 

herinnerd dat ervan dient te worden uitgegaan dat de grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de 

gemeenschappen en de gewesten de volledige bevoegdheid hebben toegekend om regels op te stellen die eigen zijn 

aan de aan hun toegewezen materies, voor zover ze daar niet anders over hebben beschikt. De  bijzondere wetgever 

beschikt er echter ter zake wel degelijk anders over, al is het door middel van een mechanisme dat opgenomen wordt in de 

bijzondere financieringswet en niet in de bijzondere wet van 8 augustus 1980“ (doc 53 2974/002, p. 22). 

Maar de Raad van State nuanceert zijn stelling wel als volgt: 

 “Het zou evenwel niet nutteloos zijn om de redelijke aard van het aldus ingestelde “responsabiliseringsmechanisme inzake 

klimaat” duidelijk naar voren te brengen tijdens de parlementaire bespreking, meer bepaald in het licht van de hierna volgende 

opmerkingen”. 

 

Zo onderstreept hij meer bepaald dat “3.2 het zo is dat in principe de meerjarige trajecten slechts vastgesteld worden 

met de akkoordbevinding van de gewestregeringen. Dat neemt niet weg dat bij ontstentenis van een dergelijke 

akkoordbevinding, met name door de te hoge eisen vastgelegd door de beoogde trajecten, het de trajecten zullen zijn die 

vastgelegd zijn in de bijlage bij de bijzondere financieringswet, die van ambtswege toegepast zullen moeten worden. De 

gewesten zullen bijgevolg verplicht zijn zich te schikken naar die trajecten, op straffe van een financiële malus, ook al zou die 

                                                           
18  Voorstel van bijzondere wet 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, advies van de Raad van State nr. 

53.901/AV van 27 augustus 2013, o.c., p. 22 e.v. 
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beperkt zijn tot vijftig procent van hun respectieve aandeel in de opbrengsten van de veiling van de broeikasgasemissierechten 

voor het jaar waarin het verschil tussen de in het jaarlijkse traject vastgelegde doelstellingen en de effectieve uitstoot van 

broeikasgassen voor het betrokken gewest vastgesteld is. Bij gebrek aan nadere verduidelijkingen ter zake in de toelichting van 

het voorliggende voorstel van bijzondere wet, blijft de vraag onbeantwoord of het financiële verlies dat opgelopen zou kunnen 

worden door een gewest door de niet-naleving van de trajecten vastgelegd in de bijlage bij de bijzondere financieringswet, in 

voorkomend geval niet onevenredig zou kunnen blijken te zijn, rekening houdend met de sterke schommelingen, van jaar tot 

jaar, van de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten”.   

De Raad van Staat beklemtoont bovendien dat: 

- “3.3 In dezelfde orde van gedachten ook de vraag rijst of de keuze om alleen de doelstelling van het beperken van de 

broeikasgassen in louter de residentiële en de tertiaire sector in aanmerking te nemen, niet neerkomt op het toekennen aan 

die doelstelling van een plaats die ten onrechte prominent zou kunnen blijken, en dat ten nadele van het geheel van 

beleidsacties die de gewesten geacht zijn te ondernemen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu. Met andere 

woorden, bestaat niet het risico dat de gewesten, om 

te vermijden dat eventueel een financiële malus ten laste wordt gelegd, aangezet worden tot het verwaarlozen van andere 

aspecten (landbouw, industriële uitstoot, transport, verkeer, enz.) van hun beleid inzake de beperking van broeikasgassen ter 

bescherming van het leefmilieu, welke aspecten zouden kunnen berusten op doelstellingen die net zo relevant zijn als die 

waarvoor geopteerd is in het voorgestelde mechanisme?” 

  - en dat “3.4 ten slotte de vraag rijst of de eventuele toepassing op lange termijn van de trajecten vastgelegd in de 

bijlage bij de bijzondere financieringswet, en zelfs de toepassing van de trajecten die de gewesten hebben moeten 

aanvaarden om te ontsnappen aan die waarin voorzien is in de bijlage, de gewesten niet geleidelijk aan in de 

onmogelijkheid zou kunnen stellen om hun verplichtingen inzake de bescherming van het leefmilieu na te komen, 

zoals die voortvloeien uit hogere rechtsregels. Wat betreft de Grondwet, wordt vooreerst gedacht aan artikel 7bis of aan 

bepaalde opgesomde rechten onder de economische, sociale of culturele rechten zoals bedoeld in artikel 23, met name het recht 

op de bescherming van de gezondheid (2°), het recht op een behoorlijke huisvesting (3°) of het recht op de bescherming van een 

gezond leefmilieu (4°). Wat betreft het internationaal recht wordt meer in het bijzonder gedacht aan het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties ‘inzake klimaatverandering’, gedaan in New York op 9 mei 1992, en aan de protocollen ervan, evenals aan 

het Europees recht inzake bescherming van het leefmilieu, de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen of het beleid ter 

verbetering van de energie-efficiëntie, krachtens hetwelk in de Lidstaten beleidsacties dienen te worden ondernomen 

met andere oogmerken dan louter de beperking van broeikasgassen in de gebouwen van enkel de residentiële en de 

tertiaire sectoren. 

Het voorgestelde artikel 65quater, §10, tweede lid, 1°, machtigt weliswaar de gewone wetgever om de vastgestelde trajecten te 

wijzigen indien Europese of internationale normen het aannemen van andere trajecten opleggen, maar een dergelijke 

machtiging gaat in tegen het hierna geformuleerde voorbehoud. Ook hier zou uit het parlementair debat gewijd aan het 

aannemen van artikel 65quater van de bijzondere financieringswet, naar voren dienen te komen dat de bijzondere wetgever 

zich er inderdaad van vergewist heeft dat de instelling van een “responsabiliseringsmechanisme inzake klimaat” geen probleem 

oplevert ten aanzien van de hogere rechtsregels en meer bepaald ten aanzien van de voor de gewesten bindende internationale 

verplichtingen. 

 

3.5. De conclusie is dan ook dat het wenselijk zou zijn dat duidelijk uit het parlementair debat naar voren komt dat 

de 

voorgaande aandachtspunten wel degelijk in overweging zijn genomen in het kader van het aannemen van artikel 

65quater van de bijzondere financieringswet”. 

Deze observaties van de Raad van State zijn uiterst relevant. Men moet dus nagaan hoe de parlementaire 

werken het redelijke karakter van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme  rechtvaardigen om zijn 

grondwettelijkheid te beoordelen, gelet op de bevoegdheden van de gewesten op het vlak van 

leefmilieu. 

De Raad van State wijst er ook op dat “5. Zoals eerder uiteengezet, de bijlage bij het voorliggende voorstel van 

bijzondere wet doelstellingen vastlegt, “bij gebreke aan koninklijk besluit”, inzake de beperking van de uitstoot van 

broeikasgassen in de gebouwen van de residentiële en de tertiaire sectoren, uitgedrukt in kiloton CO2 voor de jaren 2015 tot 

2030. Die doelstellingen verschillen naar gelang van het betrokken gewest, wat in het licht van het 

gelijkheidsbeginsel een redelijke verantwoording vereist, gebaseerd op feitelijk exacte, objectieve, relevante 
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gegevens die verband houden met een van de beoogde doeleinden, met name de instelling van “een nationale 

klimaatstrategie die past in de internationale en Europese doelstellingen inzake klimaatbeleid”. Op te merken valt 

dat het aan de afdeling Wetgeving overgezonden dossier geen dergelijke verantwoording bevat die inzonderheid 

gebaseerd zou zijn op een analyse van de respectieve situatie van elk gewest ten aanzien van het ter zake relevant 

internationaal en Europees recht. De gemachtigden van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben 

ter zake het volgende verklaard: “Het in de bijlage voorziene ‘terugvaltraject’ vertaalt de 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor de non-ETS-sector in België ingeval de Europese Unie een 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling van -0,30 zou aannemen, namelijk -0,21 tegen 2020 ten opzichte van 2005, 

gelijk voor de drie gewesten”. 

“Die uiterst korte toelichting kan niet als afdoende worden beschouwd, noch in het licht van het gelijkheidsbeginsel, noch 

vanuit de inoverwegingneming van het geheel van relevante internationale en Europese rechtsregels. Uit die toelichting valt 

immers niet te begrijpen om welke reden(en) gekozen is voor de cijfers die opgenomen zijn in de voorliggende bijlage. De 

bijzondere wetgever moet dus in staat zijn om zowel de in de bijlage opgenomen cijfers als de verschillen tussen de drie gewesten 

te verantwoorden. In het tegenovergestelde geval moet de bijlage bij het voorliggende voorstel dienovereenkomstig worden 

herzien”19. 

De Raad van State oordeelt dat er een verschil in behandeling tussen de gewesten bestaat aangezien de 

absolute cijfers die in de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten in acht genomen worden, voor elk 

gewest verschillend zijn. Hij oordeelt dat als de bijzondere wetgever niet in staat is om deze cijfers te 

verantwoorden, dat verschil in behandeling strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel van de 

Grondwet. In werkelijkheid worden die cijfers correct gerechtvaardigd door de bijzondere wetgever. 

Hij verantwoordt ze door zich te baseren op de regionale inventarissen van de broeikasgasemissies en 

op de doelstellingen inzake de vermindering van die emissies met 21% ten aanzien van 2005 die hij de 

gewesten tegen 2020 opgelegd heeft. Wat wel problematisch is ten aanzien van het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel is dat de bijzondere wetgever, door deze doelstelling van 21% aan alle gewesten op 

te leggen, geen rekening gehouden heeft met hun specificiteit (zie hiervoor punt B.3, infra).    

B.2 Onderzoek van de antwoorden van de auteurs van de bijzondere wet op het advies van de Raad 

van State om de grondwettelijkheid van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme en van de bij 

gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde trajecten te verantwoorden. 

Antwoorden die tijdens de parlementaire werken gegeven werden op de observaties van de Raad van 

State over het redelijk karakter van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme20:  

“Bij opmerking nr. 3.2. (DOC 53 2974/002, p. 22) past het om te stellen dat er verschillende elementen zijn ter verantwoording 

van het evenredige karakter van de beoogde maatregel: 

 

1) zoals de Raad van State opmerkt, zullen de trajecten in principe vastgesteld worden met de akkoordbevinding van de 

gewesten. 

                                                           
19  Voorstel van bijzondere wet 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, advies van de Raad van State nr. 

53.901/AV van 27 augustus 2013, o.c., p. 29  
20  Voorstel van bijzondere wet 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, Doc. Parl., Kamer, 2012-2013, nr. 53-

2974/007, pp. 92 tot 96. 
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Commentaar BHG: deze verantwoording houdt geen steek want in het licht van de termijnen 

die de bijzondere en gewone wet vastgelegd hebben en van hun publicatiedatum, konden de 

trajecten enkel bij gebreke aan KB vastgelegd worden, zonder het akkoord van de gewesten;  

2) Het traject dat zal worden gevolgd bij gebrek aan een akkoord met de gewesten, werd vastgelegd in functie van de Europese 

doelstelling om de broeikasgasuitstoot van de ontwikkelde landen met 30% te verminderen ten opzichte van 1990. Deze 

inspanning is nodig om de temperatuurstijging van de planeet tot 2 graden Celsius te beperken. 

Commentaar BHG: deze verantwoording is niet relevant want deze Europese 

reductiedoelstelling slaat niet enkel op de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren; 

bovendien ligt de doelstelling tot vermindering van de broeikasgasemissies die niet onder het 

ETS vallen en die de Europese Unie tegen 2020 aan België toegewezen heeft, beduidend lager 

dan de globale Europese doelstelling; ze bedraagt immers -15% ten aanzien van de Belgische 

uitstoot in 2005.  

3) De broeikasgasuitstoot van de gebouwen uit de residentiële en de tertiaire sector liggen sinds 2005 in elk gewest systematisch 

hoger dan de uitstoot die voortvloeit uit een lineair verminderingstraject tussen 2005 en 2020 om de doelstelling te bereiken. 

Deze trajecten, die zijn vastgelegd in de bijlage bij het voorstel en die voortvloeien uit een lineaire vermindering vanaf de in 

2011 bereikte niveaus, mogen dus zeker niet worden beschouwd alsof ze de gewesten bovenmatige inspanningen zouden 

opleggen. 

Commentaar BHG: deze bewering is fout; op basis van de projecties van elk van de gewesten 

betreffende hun toekomstige broeikasgasuitstoot door gebouwen uit de residentiële en tertiaire 

sectoren (zie projecties van de MMD 2013) wordt louter verwacht dat België (en niet elk van de 

gewesten afzonderlijk) er tegen 2020 in slaagt om zijn uitstoot met 21% te verminderen 

tegenover het niveau van 2005. Deze projecties tonen in werkelijkheid aan dat het niveau van 

de uitstootvermindering dat elk van de gewesten tegen 2020 dient te bereiken, afhankelijk van 

het gewest, hoger dan wel lager is dan -21%.  

4) De mali zullen op nieuwe inkomsten worden aangerekend, namelijk de inkomsten uit de veiling van 

broeikasgasemissierechten, overeenkomstig artikel 10 van richtlijn 2003/87, krachtens hetwelk de lidstaten vanaf 2013 alle 

rechten veilen die niet kosteloos worden toegewezen overeenkomstig de artikelen 10bis en 10quater van diezelfde regeling. De 

mali vormen dus geen “verlies” voor het gewest dat zijn traject niet naleeft, maar veeleer een “minder nieuwe inkomst”. 

Commentaar RBC: zelfs als de mali een “mindere inkomst” vormen, neemt dat niet weg dat dit 

een financieel verlies voor de gewesten betekent. 

5) Er wordt rekening gehouden met de “sterke schommelingen van de gemiddelde prijs van de emissierechten” die de Raad van 

State aanhaalt, aangezien de mali van elk gewest beperkt zijn tot 50 % van hun respectieve aandeel in de opbrengsten van de 

veiling. Ligt de gemiddelde prijs laag, dan liggen ook de mali laag. Bij hoge prijzen zullen de gewesten wellicht een hogere 

malus hebben, maar het aandeel van hun nieuwe inkomsten dat ongewijzigd blijft door de mali, zal ook hoog liggen. Deze mali 

blijven dus in elk geval evenredig ten opzichte van de financiële capaciteit van de gewesten. 

 
Op opmerking nr. 3.3 van de Raad van State (DOC 53 2974/002, p. 23) antwoordt de staatssecretaris dat het beleid ter 

bestrijding van de klimaatverandering van de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector prioritaire actiesectoren heeft 

gemaakt omwille van de impact ervan op de globale balans, maar ook omdat de technische oplossingen om deze impact te 

verminderen gekend zijn en onmiddellijk toepasbaar zijn. De residentiële en tertiaire sector die hoofdzakelijk uit gebouwen 

bestaat, is goed voor meer dan 40 % van het eindenergiegebruik in de Europese Unie. 

 

Op de opmerkingen nrs. 3.4 en 3.5 van de Raad van State (p. 23-24) geeft de staatssecretaris volgende antwoorden: zoals in de 

toelichting van het voorstel wordt verduidelijkt, heeft de voorgestelde maatregel juist tot doel de gewesten te stimuleren 

de nodige maatregelen te treffen om de broeikasgasuitstoot van de gebouwen van de residentiële en tertiaire sector 
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te verminderen, zodat België zijn internationale verbintenissen kan nakomen. Zoals overigens reeds eerder werd 

verduidelijkt, is de maatregel strikt evenredig met deze doelstelling en niet dermate streng dat hij de mogelijkheden 

waarover de gewesten beschikken om de andere nodige maatregelen te nemen om te beantwoorden aan artikel 7bis 

van de Grondwet enerzijds en aan de internationale normen anderzijds, zou kunnen beperken. Integendeel, via het 

bonussysteem zullen de gewesten over bijkomende middelen kunnen beschikken om hun verplichtingen na te komen. Wat de 

mali betreft: die verminderen de huidige inkomsten van de gewesten niet en kunnen enkel verminderen tot 50 % van de nieuwe 

inkomsten bestaande uit de inkomsten van de veilingen. 

Commentaar BHG: Volgens deze verantwoording zijn het 

klimaatresponsabiliseringsmechanisme en de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten bedoeld 

om ervoor te zorgen dat “België zijn internationale verbintenissen kan nakomen”.  In tegenstelling 

tot wat beweerd wordt in de parlementaire werken is de opgelegde maatregel – het opleggen 

van bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten – niet strikt evenredig met dat doel. Enerzijds 

verplichten de Europese verbintenissen ons land om zijn volledige broeikasgasuitstoot die niet 

onder het ETS-systeem valt tegen 2020 slechts met 15% te verminderen ten opzichte van 2005. 

Deze verbintenissen van België op Europees niveau volstaan immers om de naleving van zijn 

internationale verbintenissen voortvloeiend uit het Kyotoprotocol na te komen. Om  de door 

de bijzondere wetgever opgelegde doelstelling   te bereiken – ervoor zorgen dat België zijn 

internationale verbintenissen op dat vlak nakomt – was het dus niet nodig om voor de gewesten 

te voorzien in trajecten die de broeikasgasuitstoot van gebouwen uit de residentiële en tertiaire 

sectoren gelegen op hun grondgebied tegen 2020 met 21% moeten verminderen ten opzichte 

van hun uitstoot in 2005.  Het opleggen van dergelijke trajecten is dus een onevenredige 

maatregel ten aanzien van het beoogde doel vooral als men weet dat de reductiedoelstelling 

met -15% die de Europese Unie aan België  toegewezen heeft, betrekking heeft op al zijn 

broeikasgasemissies (buiten het ETS-systeem) die dus niet beperkt blijven tot de emissies van 

de sector van de residentiële en tertiaire gebouwen.   Door een dergelijke maatregel aan de 

gewesten op te leggen, schrijft de bijzondere wetgever dus een onredelijk verregaand 

regionaal beleid voor op het vlak van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en 

gaat de wetgever verder dan wat de internationale verbintenissen België opleggen, waardoor 

deze maatregel ten onrechte afbreuk doet aan de regionale bevoegdheden op het vlak van 

milieubescherming. 

B.3 Onderzoek van de grondwettelijkheid van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme en van 

de bij gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde trajecten ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel 

opgenomen in de Grondwet  

Door elk gewest te verplichten om zijn broeikasgasuitstoot afkomstig van gebouwen uit de residentiële 

en tertiaire sectoren die op zijn grondgebied gelegen zijn tegen 2020 met 21% te verminderen, 

behandelen de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten elk gewest op dezelfde wijze terwijl het BHG 

zich in een totaal andere situatie bevindt dan de andere twee gewesten voor wat de opgelegde 

verminderingsdoelstelling betreft: zijn reductiepotentieel van de broeikasgasuitstoot ligt immers een 

stuk lager dan dat van de andere gewesten. 

Door de gewesten identiek te behandelen terwijl hun situatie verschillend is in termen van 

reductiepotentieel van de uitstoot van de op hun grondgebied gelegen gebouwen in de residentiële en 
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tertiaire sectoren, creëren deze trajecten een ongelijke behandeling tussen de gewesten en respecteren 

zij dus niet het gelijkheidsbeginsel opgenomen in de Grondwet. 

Deze ongelijke behandeling wordt nog in de hand gewerkt door het feit dat de emissies van gebouwen 

in de tertiaire en residentiële sectoren gelegen op het grondgebied van het VG de emissies van 

gebouwen die onder de ETS-sector vallen, omvatten, wat niet het geval is voor de overige gewesten. De 

inspanningen die het Vlaams gewest moet doen om zijn traject na te leven zijn dus minder zwaar dan 

die welke de andere gewesten moeten leveren, vermits een deel van zijn inspanningen ten laste 

genomen worden door een ETS-onderneming. 

We moeten aanstippen dat het feit dat het BHG zich in een andere situatie bevindt dan de overige 

gewesten in termen van reductiepotentieel van de broeikasgasuitstoot steeds in acht genomen werd in 

het kader van de intra Belgische Burden Sharing.  Zo bedroeg de aan het BHG toegewezen 

verminderingsdoelstelling in de Burden Sharing betreffende de eerste periode van het Kyotoprotocol 

(2008-2012) +3,475% ten opzichte van zijn emissies van 1990 terwijl de nationale 

verminderingsdoelstelling -7,5% bedroeg. In het raam van de onderhandelingen over de Burden 

Sharing voor de periode 2013-2020 was voorzien om het BHG een lagere verminderingsdoelstelling van 

de broeikasgasuitstoot toe te wijzen dan aan de overige gewesten, vanwege zijn specificiteit. 

 

V. HET RAADGEVEND COMITE  

Tijdens zijn vergadering van 24 juni 2014 heeft de groep PAM’s erop gewezen dat zowel de bijzondere 

als de gewone wet “niets zeggen over de exacte samenstelling (wie heeft het recht om erin te zetelen) 

en de benoeming van de leden van het raadgevend comité (hun onafhankelijk statuut, het al dan niet 

verplicht karakter van deze maatregel” noch over zijn missie. Hetzelfde geldt voor de parlementaire 

werken betreffende deze twee wetten. 

 

VI. VASTSTELLING VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WERKELIJKE EMISSIES EN DE 

TRAJECTEN EN VAN DE BONI/MALI VAN ELK VAN DE GEWESTEN 

 

De procedure om de verschillen tussen de werkelijke emissies en de trajecten alsook om de boni/mali 

van elk gewest te bepalen (hierna “de procedure” genoemd) is vrij vaag. De toepassing ervan werpt een 

aantal problemen op. 

A.  Samenvatting van de procedure 

De verschillen tussen de werkelijke emissies en de trajecten worden elk jaar bij koninklijk besluit 

vastgesteld op basis van de officiële inventarissen (BW, art. 68quater, §5, 1e lid).   

Elk jaar vanaf het begrotingsjaar 2016: 

– wordt een bedrag toegekend aan het gewest dat zijn doelstelling gedurende het jaar 

voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar overschreden heeft (= “boni” van de gewesten); 

deze boni worden afgenomen van het federale aandeel van de opbrengsten uit de veiling; 
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– wordt een bedrag toegekend aan de federale overheid door het gewest dat zijn doelstelling niet 

gehaald heeft gedurende het jaar voorafgaand aan het betrokken jaar (= “mali” van de 

gewesten);  deze mali worden aan de federale overheid toegekend in de vorm van een 

overeenstemmende aftrek van het aandeel in de opbrengst van de personenbelastingen 

toegewezen aan de gewesten (BW, art. 68quater, §5, 2e lid).     

Artikel 68quater, § 9, stelt dat als in de loop van een begrotingsjaar de verschillen beoogd in §5, eerste 

lid voor het voorgaande jaar niet definitief kunnen worden vastgesteld, de boni en mali voorlopig 

“bepaald” worden bij een koninklijk besluit, “op basis van de door de gewesten gerapporteerde voorlopige 

gegevens. Wanneer deze verschillen definitief zijn vastgesteld, maken de aan of door de gewesten te betalen 

bedragen het voorwerp uit van een regularisatie in de loop van het begrotingsjaar waarin deze verschillen definitief 

zijn vastgesteld”. “Wanneer het verschil of de afwezigheid van een verschil met betrekking tot het in artikel 

65quater, §2, van dezelfde bijzondere wet bedoelde traject definitief is vastgesteld voor een gegeven begrotingsjaar, 

wordt het saldo van het fonds verminderd met het verschil voor dat jaar tussen het in artikel 65quater, §8, eerste 

lid, van dezelfde bijzondere wet bedoelde plafond en de som, in voorkomend geval gelijk aan nul, van de in artikel 

65quater, §5, tweede lid, 1°, van dezelfde bijzondere wet bedoelde bedragen”. 

Deze betalingen gebeuren via het begrotingsfonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering dat de 

volgende opbrengsten bevat: 

– het federale aandeel van de opbrengsten van de veiling van de ETS-quota; 

– de mali van de gewesten. 

De gewone wet stelt duidelijk dat: “wanneer het verschil of de afwezigheid van een verschil met 

betrekking tot het in artikel 65quater, §2, van dezelfde bijzondere wet bedoelde traject definitief is 

vastgesteld voor een gegeven begrotingsjaar, het saldo van het fonds verminderd wordt met het verschil 

voor dat jaar tussen het in artikel 65quater, §8, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet bedoelde plafond 

en de som, in voorkomend geval gelijk aan nul, van de in artikel 65quater, §5, tweede lid, 1°, van 

dezelfde bijzondere wet bedoelde bedragen”. 

B.  Problemen/vragen in verband met de toepassing van de procedure 

B.1 Voorafgaande observatie 

In de praktijk worden de boni en mali van de gewesten steeds voorlopig vastgelegd bij koninklijk 

besluit, overeenkomstig artikel 68quater, §9.   Tijdens een gegeven begrotingsjaar kunnen de verschillen 

tussen de emissies en de doelstellingen van het voorbije jaar immers nooit definitief vastgesteld worden, 

aangezien de definitieve inventarissen voor een jaar t slechts beschikbaar zijn in het jaar t+2. 

B.2 Problemen/vragen in verband met de toepassing van de procedure  

Het gaat hier om de volgende problemen en vragen: 

– zoals ook de Raad van State in zijn adviezen over de bijzondere en gewone wet aangegeven 

heeft, wordt in artikel 65quater van de bijzondere financieringswet niets gezegd over de wijze 

waarop de “definitieve” bedragen van de boni en mali die voorlopig bij koninklijk besluit 
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vastgelegd worden, bepaald moeten worden. De vraagt rijst dus of men ook die boni en mali al 

dan niet via een koninklijk besluit definitief moet vastleggen; 

– de verdeling van de opbrengsten van de veiling moet vastgesteld worden door een 

samenwerkingsakkoord (BW, art. 65quater  §7). Zolang deze verdeling niet gebeurd is, kunnen 

de boni niet berekend worden;   

– er werd geen termijn vastgelegd voor de definitieve vaststelling van de verschillen; 

– het ogenblik waarop de boni en mali gestort moeten worden, is niet duidelijk: moet er een 

eerste storting gebeuren bij de voorlopige vaststelling van de verschillen en moet de rest gestort 

worden wanneer ze definitief vastgesteld worden? Of moet men wachten tot ze definitief 

vastgesteld zijn vooraleer men een storting verricht? 

 

VII. CONCLUSIES 

1. Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme bevat tal van technische onduidelijkheden die zijn 

toepassing bemoeilijken en kunnen leiden tot betwisting. 

2. Dit mechanisme is trouwens ongrondwettelijk: het doet op onredelijke en niet verantwoorde wijze 

afbreuk aan de bevoegdheden van de gewesten op het vlak van milieubeleid en leeft het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel niet na. 

Om deze ongrondwettelijkheden op te vangen zouden de bij gebreke aan koninklijk besluit vastgelegde 

trajecten – en vooral hun doelstelling - op zijn minst aangepast moeten worden om nieuwe trajecten in 

akkoord met de gewesten te kunnen vastleggen die rekening houden met hun verschillend potentieel 

in termen van vermindering van de broeikasgasuitstoot en waarbij de procedure van de gewone wet 

gevolgd wordt voor het vaststellen van de trajecten; een procedure die bovendien afgestemd is op de 

Belgische verminderingsdoelstelling van de broeikasgasuitstoot met -15% die de Europese Unie aan 

België opgelegd heeft tegen 2020. Daartoe moet men ofwel de bijzondere wet herzien, ofwel die trajecten 

wijzigen via een gewone wet aangenomen op basis van artikel 65quater, §10, 1e lid, punt 1°.   Het gebruik 

van dat artikel zou gerechtvaardigd kunnen worden door het feit dat de thans geldende Europese 

normen andere trajecten opleggen dan die welke bij gebreke aan KB vastgelegd zijn, aangezien de 

doelstelling van terugdringing van de emissies  die de Europese Unie aan België oplegt tegen 2020 -15% 

bedraagt ten aanzien van zijn emissieniveau van 2005, voor alle sectoren, en niet -21%  enkel voor de 

gebouwen uit de tertiaire en residentiële sectoren. 

3.  Indien de doelstellingen van de bij gebreke aan KB vastgelegde trajecten niet gewijzigd worden, 

zouden ze in elk geval herberekend moeten worden via een gewone wet die op basis van artikel 

65quater, §10, 1e lid, punt 2° aangenomen wordt  (zie supra). 

Brussel Leefmilieu, Departement Planning LCE 

2 september 2014 
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Bijlage 4: juridische analyse van de FOD Leefmilieu 

(29/8/2014) 

Doel van de nota: Herlezing van de Wetteksten om te controleren op onsamenhangendheden in de tekst 

en om te bestuderen wat de interpretatiemogelijkheden zijn voor de uitvoering ervan, en of het 

eventueel noodzakelijk is om een van de Wetten te wijzigen overeenkomstig de beslissing van de 

Werkgroep « Klimaatresponsabiliseringsmechanisme » van 24/06/2014. 

1. Inleiding 

In deze nota wordt zowel ingegaan op de uitvoering van de wet als zodanig en ten aanzien van de 

standaardtrajecten (praktische modaliteiten) als op de mogelijkheden die de wet biedt om ze aan te 

passen.  

Onder « BFW » verstaan we de bijzondere financieringswet die betrekking heeft op het nieuwe artikel 

65quater. 

2. Analyse  

2.1. Chronologische problemen 
 De BFW (§4 eerste lid) geeft aan dat de trajecten tegen 1/7/14 moeten worden bepaald. 

o Niettemin zegt 53 K 2974/001: « Ingeval van wijzigingen van de Belgische 

doelstellingen, bijvoorbeeld in het kader van de EU-wetgeving, moeten de trajecten 

overeenkomstig kunnen worden aangepast. Om rekening te kunnen houden met 

andere gewijzigde omstandigheden worden de trajecten in ieder geval om de 4 jaar 

herzien. De trajecten tot 2020 dienen te worden vastgelegd tegen ten laatste 1 januari 

2015. Trajecten voor daaropvolgende periodes worden twee jaren voor de aanvang van 

deze periodes vastgelegd. » 

 De NKC moet 3 maanden van tevoren trajecten voorstellen (art. 3§5 derde lid): hetzij tegen 

1/4/14 

 De studie van het FPB en van de bevoegde diensten van de Gewesten moet 6 maanden vóór de 

bepaling van de trajecten (art. 3§5 eerste lid) aan de NKC worden voorgelegd, ze moet dus 

tegen die datum klaar zijn: hetzij tegen 1/1/14 

 De gewone wet werd geacht in werking te treden op 1/1/14 (behalve voor art. 4 &5 : 1/1/15) 

 De gewone wet werd goedgekeurd op 6/1/14 

 De gewone wet is in het Staatsblad verschenen op 31/1/14 

 De deadline voor de Gewesten om te informeren wie hun bevoegde diensten zijn voor hun 

medewerking aan de studie, is vastgelegd op maximum 2 maanden na de bekendmaking in het 

BS (art.6), dit wil zeggen op 31/3/14. 
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Op die manier had de studie klaar moeten zijn vooraleer de wet in werking zou treden en had ze 

gestuurd moeten worden door diensten van de Gewesten die best een maand na de realisatie van die 

studie en in het ongunstigste geval 3 maanden erna benoemd zijn! 

2.2. Vastleggen van de definitieve verschillen  

Volgens art.4§1 stemt het vastleggen van het 1ste verschil overeen met de uitstoot van 2015 volgens de 

BKG-inventaris ten opzichte van de doelstelling 2015 van het traject van de BFW. 

De uitstoot van 2015 zal voor de inventaris evenwel slechts in 2017 beschikbaar zijn. 

In 2016 (1ste begrotingsjaar in aanmerking te nemen volgens de BFW §5 tweede lid) zal het dus nog niet 

mogelijk zijn om een verschil vast te leggen (de inventaris “bij benadering” die in 2016 gerapporteerd 

wordt voor de uitstoot van 2015 zal niet als eerste benadering kunnen worden gebruikt want de tabel « 

Summary 2 » is te samengevoegd: ze omvat enkel « Other sectors » 1.A.4, hetzij de som van 1.A.4.A, 

1.A.4.B en 1.A.4.C, waarbij die laatste sector niet onder de wet valt). 

 De voorlopige verschillen zullen ten vroegste op 15 maart 2017 ter beschikking zijn (want 

inventaris 15 maart = inventaris 15 april onder MMR); de graaddagen zullen reeds beschikbaar 

zijn. 

 De definitieve verschillen zullen gekend zijn bij de aanvankelijke EU-controle21 (de wet spreekt 

enkel over die uit art.4 §1, niet over de volgende als een probleem aan het licht gebracht is, noch 

over de UNFCCC-review die plaatsvindt tussen de laatste week van augustus en begin 

oktober). 

Aangezien een jaarlijkse publicatie van de verschillen en de bedragen (art.4§3) voorzien is, zou het 

mogelijk moeten zijn om de definitieve verschillen voorzien in §9 van de BFW binnen de 2 jaar te 

bepalen ten opzichte van de jaarlijkse doelstelling van het traject. 

Bij gebrek aan studie zal het begrip verschil zelf moeilijk vast te leggen zijn. Ook al nemen we aan dat 

de gegevens afkomstig zijn uit de BKG-inventaris voor het bepalen van de trajecten, toch is in de wet 

niet expliciet vermeld dat het gaat om de sectoren 1.A.4.A en 1.A.4.B van het CRF. In doc 53 K 2974/001 

is dat evenwel goed geformuleerd: « Met gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren worden in de 

huidige stand van het internationaal recht bedoeld de gebouwen die respectievelijk begrepen zijn in de categorieën 

A.4.a en A.4.b in tabel 1 van het Common Reporting Format (CRF) bedoeld in de Bijlage bij beslissing 18/CP.8 

van de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (doc. 

FCCC/CP/2002/8). » 

 

[Doc 53 K 2965/002 – Advies van de Raad van State: Het voorgestelde artikel 65quater, § 5, van de 

bijzondere financieringswet voorziet daarentegen alleen voor de “voorlopige” bedragen in de 

vaststelling “bij koninklijk besluit na overleg in de Ministerraad”. In het voorgestelde artikel 65quater 

                                                           
21  Volgens uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 – bijlage XVI : Tab.3 Tijdschema voor de jaarlijkse beoordeling 

overeenkomstig artikel 19, lid 2, van verordening (EU) nr. 525/20013 : einde 1ste fase van de jaarlijkse beoordeling: uiterlijk op 

20 april 
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van de bijzondere financieringswet is momenteel dus niets voorzien met betrekking tot de vaststelling 

van de “definitieve” financiële bedragen. Die leemte moet ook worden aangevuld] 

 

[Doc 53 K 2974/002 – Advies van de Raad van State: 10. Met toepassing van het voorgestelde artikel 

65quater, § 9, worden de financiële bedragen “voorlopig bepaald bij koninklijk besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, op basis van de door de gewesten gerapporteerde voorlopige gegevens”. 

Er is echter niets bepaald wat betreft de vaststelling van de “definitieve” financiële bedragen. Die 

leemte dient te worden aangevuld in de voorgestelde bepaling. 

 

[Doc 53 K 2965/005 – artikelsgewijze bespreking: De staatssecretaris ontkent als antwoord op de 

opmerking nr. 12 van de Raad van State – dat het artikel 4, §§ 1 en 2, van het wetsvoorstel met zijn 

referentie aan artikel 65quater, § 2, van de wet van 16 januari 1989 niets regelt over de vaststelling van 

de definitieve financiële bedragen (DOC 53 2965/002, p. 10) – dat het wetsvoorstel een lacune bevat. 

Aangezien (ook) de (definitieve vaststelling van de) verschillen het voorwerp vormen van een 

koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad na het akkoord van de Gewestregeringen, 

is er geen nieuw koninklijk besluit nodig om de bedragen definitief vast te stellen. De wet van 16 

januari 1989 vraagt immers niet systematisch in het goedkeuren van koninklijke besluiten wanneer de 

bedragen nauwkeurig genoeg kunnen worden vastgesteld bij de bijzondere wet zelf.] 

 

  Begin van het traject van de BFW 

Laatste jaar van 

uitstoot X-2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 … 2030 

Jaar van indiening 

X 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 … 2032 

Begrotingsjaar 

X+1 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2033 

In de wet was er verwarring tussen « jaar van indiening van de inventaris » en « laatste beschikbare 

jaar van uitstoot »: het traject had moeten beginnen in 2013.  

 

Uit de artikelsgewijze bespreking Doc 53 K 2965/001 blijkt duidelijk dat de vertraging van 2 jaar in 

aanmerking werd genomen (maar verkeerd werd toegepast): […] Rekening houdend met de termijn bij 

het opmaken van de statistieken van broeikasgasemissies (inventarissen) kan het verschil ten opzichte van het 

traject voor een bepaald jaar maar worden berekend met een vertraging van twee jaar, zodra de inventaris door 

de Nationale Klimaatcommissie is goedgekeurd, aan de Europese Commissie is bekendgemaakt en eventueel 

gecorrigeerd is na het initiële controleproces door de Europese Commissie. […] 

Tot slot mogen, zoals de BFW in herinnering brengt (cf. 65quater §5 eerste lid en GW art.4 §1), enkel de 

officiële inventarissen gebruikt worden om de verschillen vast te leggen. Maar vanaf de rapportering 

van 2015 veranderen de regels voor registratie in de inventaris. Om het verschil vanaf 2015 vast te 

leggen, kan er dus geen sprake van zijn om voor de betrokken sectoren de inventarissen opnieuw te 

berekenen volgens de oude methode om beter aan te sluiten op het traject van de BFW. Men zou 

daarentegen beter overwegen om het traject opnieuw te berekenen (zie §2.9 van deze nota). 

2.3. Het afwerken van de studie onder het secretariaat van het FPB 

Als aanvulling op het vorige punt, op het vlak van de methodologie, veronderstelt de definitieve 

bepaling van het verschil dat de studie van het FPB bestaat. Op die studie berust immers de « toepassing 

van een geharmoniseerde methodologie op nationaal vlak » (art.3 § 1 gewone wet). 
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De studie moet « gezamenlijk » worden uitgevoerd met de bevoegde gewestelijke diensten (GW art.3 § 

1). Er is niets voorzien in geval van meningsverschil tussen deze of gene dienst die bij de uitvoering van 

die studie betrokken is (RvS advies 53.902 van 13/08/2013, punt 5). 

2.4. Het Raadgevend Comité  

Bij de parlementaire besprekingen werd enkel gesproken over de taalrol van de 2 vertegenwoordigers 

van het BHG. 

Doc 53 K 2965/001 (artikelsgewijze bespreking): […] Paragraaf 4 specificeert dat het Federaal Planbureau 

en de bevoegde gewestelijke diensten zullen worden bijgestaan door een Comité dat samengesteld is uit 8 

wetenschappelijke deskundigen op het vlak van prognose en analyse van de impact van het beleid en de 

maatregelen gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De benoeming van deze 

deskundigen waarborgt de objectiviteit van de in paragraaf 1 bedoelde studie en de coherentie met de 

bovenvermelde doelstellingen.[…]  dat maakt op zijn minst duidelijk dat de deskundigen van het 

Raadgevend Comité niet zullen terugkomen op het vastleggen van de BKG-inventaris. 

Niettemin is niet gepreciseerd hoe en op welk ogenblik van de studie dit comité zou optreden. 

2.5. Storting van de bonussen en malussen 

Het verschil tussen de gerapporteerde  emissies en de doelstelling van het traject voor het jaar wordt bij 

KB vastgesteld op voorstel van de NKC. Indien de NKC geen voorstel doet binnen de door de wet 

voorgeschreven termijn (= dat moet vóór het einde van het volgende jaar zijn, zie art.65 quater § 9), is 

het voorstel niet meer vereist (art.65 quater § 5).  De bedragen worden dan voorlopig bepaald bij KB op 

basis van de door de gewesten gerapporteerde voorlopige gegevens, maar: 

 Die voorlopige bedragen worden enkel « bepaald », niet gestort (§9) 

 Er is geen termijn voor de definitieve bepaling van de verschillen (en de regularisatie van de 

bedragen met het oog op storting) (§9) (RvS advies 53.901/AV van 27/08/2013, punt 8 en RvS 

advies 53.902/AV van 13/08/2013, punt 12); 

 Het fonds wordt enkel gedebiteerd wanneer het verschil definitief werd vastgesteld (art.5 

laatste lid van de gewone wet).  

 De storting van de bonussen aan de gewesten wordt voorafgenomen op het federale aandeel 

van de opbrengsten uit de veiling (BFW art.65 quater § 5 tweede lid 1°). Maar de verdeling van 

de opbrengsten uit de veiling moet worden vastgelegd via een samenwerkingsakkoord (BFW 

art.65 quater  § 7). Zolang die verdeling niet uitgevoerd is, kunnen de bonussen niet berekend 

worden. 

 De malussen van de gewesten vormen een voordeel voor de federale overheid in de vorm van 

een overeenkomstige vermindering op de aan de gewesten toegekende middelen (krachtens 

titel IV, hoofdstuk II, afdeling 4 van de BFW). 

2.6. Rectificatie van de BFW  

Die is mogelijk na 2020 na de voorziene wetgevingsevaluatie (§11).  
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2.7. Wijziging van de door de NKC voorgestelde trajecten 

Er is voor het ogenblik geen voorstel geweest vanwege de NKC. 

Belangrijkste probleem: kunnen we aannemen dat doordat het eerste traject niet vastgelegd is via het in 

de BFW voorziene proces, latere vastleggingen/wijzigingen door de NKC niet mogelijk zijn? Kunnen 

we zo nodig een voorstel doen voor 2021-2024?  

Die vraag was overigens in zekere zin opgeworpen door de Raad van State (doc 53 K 2974/002): « Uit 

deze bepaling volgt duidelijk dat, wanneer het eerste traject niet is vastgelegd voor 1 juli 2014 zoals 

bepaald in het voorgestelde artikel 65quater, § 3, tweede lid, dan de trajecten zullen gelden die zijn 

vastgesteld overeenkomstig de bijlage aan de bijzondere financieringswet. De vraag rijst echter welke 

trajecten zullen gelden, bij gebrek aan koninklijke besluiten die na vier, acht, twaalf jaar, enz., de 

trajecten moeten vastleggen, zoals bepaald in het voorgestelde artikel 65quater, § 3.  Het komt aan de 

wetgever toe om uitdrukkelijk te bepalen of ook in dat geval de in de bijlage van de bijzondere wet 

bepaalde trajecten zullen gelden — wat de voorgelegde tekst lijkt te suggereren — dan wel of dan de 

trajecten blijven gelden die in het laatste, met het akkoord van de gewesten, uitgevaardigde koninklijk 

besluit, zijn bepaald. » 

 

« Luidens het voorgestelde artikel 65quater, § 4, zullen de daaropvolgende trajecten ten minste twee 

jaar voor het einde van de voorafgaande periode worden vastgelegd.  De vraag rijst dus hoe die 

verschillende bepalingen zich met elkaar verdragen en welke uiteindelijk de periode is die zal moeten 

worden gedekt door elk na overleg in de Ministerraad vastgesteld koninklijk besluit voor de 

vastlegging van een meerjarig traject.  Een vergelijkbare vraag rijst bij de gewone wet die aangenomen 

zou kunnen worden om het overeenkomstig het voorgestelde artikel 65quater, § 2, vastgelegde traject 

te wijzigen. Welke zal immers de geldigheidsperiode zijn van die wet? » 

 

Doc 53 K 2974/007: « Als antwoord op opmerking nr. 4.1.3.2. (p. 25) bevestigt de staatssecretaris dat de 

bedoeling overeenstemt met die in de tekst. Bij de koninklijke besluiten zullen trajecten voor vier jaar 

worden vastgelegd, met uitzondering van de eerste periode, die tot 31 december 2020 zal lopen. Bij 

gebrek aan een koninklijk besluit voor een bepaalde periode (van 2014 tot 2020, van 2021 tot 2024, 

etc.) zullen de in de bijlage voorziene trajecten van toepassing zijn voor deze periode. Het 

standaardtraject wordt vastgelegd tot 2030. Behalve indien de bijzondere wetgever trajecten 

goedkeurt voor de daaropvolgende jaren, mogen enkel de bij koninklijk besluit vastgestelde trajecten 

waarvoor het akkoord van de gewestregeringen is verkregen, worden toegepast. » 

2.8. Eenzijdige wijziging van de meerjarige trajecten door de gewone wetgever  

Deze paragraaf moet gelezen worden in het licht van het antwoord dat vooraf gegeven is in paragraaf 

2.7 van deze nota. 

Dit verwijst naar §10 van de BFW. 

Raad van State (doc 53 K 2974/002): « Het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, 1°, kan dan ook 

geen doorgang vinden, aangezien het een eenzijdige wijziging door de gewone wetgever van de meerjarige 

trajecten reeds mogelijk maakt, indien Europese of internationale normen een ander traject “toelaten”. Voor 

zover die eenzijdige wijziging door de gewone wetgever mogelijk wordt gemaakt, wanneer de Europese of 

internationale normen een ander traject “opleggen”, is die regeling slechts aanvaardbaar op voorwaarde: 1° dat 

het opgelegde traject betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en 

tertiaire sectoren, 2° dat het opgelegde traject aan de overheid geen enkele marge voor appreciatie laat, en 3° dat 
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een gecoördineerde federale implementering ervan noodzakelijk is. Deze voorwaarden zijn op dit ogenblik niet 

vervuld en het komt de Raad van State voor dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze in de toekomst wel zullen zijn 

vervuld. Het voorbehoud dat de Raad maakt bij het voorgestelde artikel 65quater, § 10, tweede lid, 1°, sluit 

overigens niet uit dat de doelstellingen van de meerjarige trajecten op grond van het voorgestelde artikel 

65quater, § 3, worden aangepast bij elke herziening van de toepasbare Belgische doelstellingen en dit met 

eerbiediging van het voorgestelde artikel 65quater, § 2. » 

2.9. Herberekening van de trajecten 

Deze paragraaf moet gelezen worden in het licht van het antwoord dat vooraf gegeven is in paragraaf 

2.7 van deze nota. 

De wijziging van de GWP’s en de richtsnoeren voor de rapportage 2015 zouden ertoe kunnen leiden 

dat de trajecten moeten worden herberekend op dezelfde basis die gebruikt is om ze vast te leggen in 

de BFW. 

De gebruikmaking van §10 van de BFW en in het bijzonder het einde van die paragraaf zou relevant 

kunnen zijn: 

§ 10. De wet bepaalt de goedkeuringsprocedure van de in § 2 bedoelde doelstellingen ter 

reductie van de emissies van broeikasgassen en de aanvullende nadere regels van de jaarlijkse 

evaluatie ervan, evenals de berekeningsregels van de vermelde bedragen in § 6 en de 

voorafname ervan. 

De wet kan: 

1° het overeenkomstig § 2 vastgestelde traject wijzigen indien Europese of 

internationale normen een ander traject opleggen; 

2° de andere door dit artikel vastgestelde nadere regels wijzigen indien deze 

wijzigingen noodzakelijk zijn geworden door Europese of internationale normen. 

Het komt er in dit geval immers niet op aan de doelstelling van de trajecten te wijzigen, maar de 

berekening aan te passen, dit wil zeggen de nadere regels die de trajecten vaststellen aangezien GWP’s 

en guidelines of internationale normen gewijzigd worden. 

Het probleem heeft vooral betrekking op het statuut van het jaar 2011. De keuze voor dit vertrekpunt 

heeft immers geleid tot gedifferentieerde trajecten tussen de gewesten. 

Raad van State (doc 53 K 2974/002): « […] Die doelstellingen verschillen naar gelang van het betrokken 

gewest, wat in het licht van het gelijkheidsbeginsel een redelijke verantwoording vereist, gebaseerd op feitelijk 

exacte, objectieve, relevante gegevens die verband houden met een van de beoogde doeleinden, met name de 

instelling van “een nationale klimaatstrategie die past in de internationale en Europese doelstellingen inzake 

klimaatbeleid”. Op te merken valt dat het aan de afdeling Wetgeving overgezonden dossier geen dergelijke 

verantwoording bevat die inzonderheid gebaseerd zou zijn op een analyse van de respectieve situatie van elk 

gewest ten aanzien van het ter zake relevant internationaal en Europees recht. De gemachtigden van de 

Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben ter zake het volgende verklaard: “Het in de bijlage 

voorziene ‘terugvaltraject’ vertaalt de broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor de non-ETS-sector in België in 

geval de Europese Unie een broeikasgasemissiereductiedoelstelling van -0,30 zou aannemen, namelijk -0,21 

tegen 2020 ten opzichte van 2005, gelijk voor de drie gewesten”. Die uiterst korte toelichting kan niet als 

afdoende worden beschouwd, noch in het licht van het gelijkheidsbeginsel, noch vanuit de inoverwegingneming 
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van het geheel van relevante internationale en Europese rechtsregels22. Uit die toelichting valt immers niet te 

begrijpen om welke reden(en) gekozen is voor de cijfers die opgenomen zijn in de voorliggende bijlage. De 

bijzondere wetgever moet dus in staat zijn om zowel de in de bijlage opgenomen cijfers als de verschillen tussen 

de drie gewesten te verantwoorden. In het tegenovergestelde geval moet de bijlage bij het voorliggende voorstel 

dienovereenkomstig worden herzien.» 

 

Doc 53 K 2974/007: De staatssecretaris geeft vervolgens antwoord op een aantal opmerkingen van de Raad van 

State: 1) […] 2) Het traject dat zal worden gevolgd bij gebrek aan een akkoord met de gewesten, werd vastgelegd 

in functie van de Europese doelstelling om de broeikasgasuitstoot van de ontwikkelde landen met 30 % te 

verminderen ten opzichte van 1990. Deze inspanning is nodig om de temperatuurstijging van de planeet tot 2 

graden Celsius te beperken. 3) De broeikasgasuitstoot van de gebouwen uit de residentiële en de tertiaire sector 

liggen sinds 2005 in elk gewest systematisch hoger dan de uitstoot die voortvloeit uit een lineair 

verminderingstraject tussen 2005 en 2020 om de doelstelling te bereiken. Deze trajecten, die zijn vastgelegd in 

de bijlage bij het voorstel en die voortvloeien uit een lineaire vermindering vanaf de in 2011 bereikte 

niveaus, mogen dus zeker niet worden beschouwd alsof ze de gewesten bovenmatige inspanningen 

zouden opleggen. 

 

Doc 53 K 2974/007: « Er werd berekend dat de broeikasgasemissiereductiedoelstelling van 30 procent ten 

opzichte van het niveau bereikt in 2020 impliceert dat de uitstoot van die gassen van gebouwen van de 

residentiële en tertiaire sector met 21 % verminderd wordt ten opzichte van het uitstootniveau van 2005. 

De doelstelling 2020 van elk gewest stemt overeen met de uitstoot uit gebouwen van de residentiële en tertiaire 

sector op hun respectieve grondgebied in 2005, verminderd met 21 %. Het traject van elk gewest stemt 

overeen met het niveau dat respectievelijk in 2011 werd bereikt, jaarlijks verminderd met een gelijk 

aandeel teneinde de doelstelling van 2020 te halen. Tussen 2021 en 2030 worden deze trajecten lineair 

verlengd. De trajecten van de gewesten berusten dus op objectieve criteria die voor elk gewest gelijk zijn. 

Door 2005 in aanmerking te nemen als referentiejaar, kunnen de gewesten die ingestemd zouden hebben met 

relatief grotere inspanningen vanaf 2006, jaar van de uiterste inwerkingtreding van de maatregelen tot 

omzetting van richtlijn 2002/91 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2002 betreffende 

de energieprestatie van gebouwen, niet worden “gestraft”. » 

De herberekening zou ook het probleem oplossen van de artificiële bonus die het Vlaams Gewest zou 

krijgen door de wijziging van zijn BKG-inventaris, die hem een onvoorwaardelijk voordeel toekent dat 

niet in de geest van de wet lag, een wet die opgesteld is om de inspanningen voor het terugdringen van 

de uitstoot in de gebouwensector te stimuleren en te belonen. 

2.10. Andere vastgestelde problemen 

– Gewone wet, art.3 § 5, eerste lid: Het gaat om de bepaling van de trajecten overeenkomstig 

artikel 65 quater, § 2, eerste lid en §§ 3 en 4, van de bijzondere wet (het onderstreepte stuk 

toevoegen, zoals in het derde lid van dezelfde § 5). 

– Voor de trajecten vanaf 2030 is er geen standaardtraject voorzien indien het FPB geen studie 

uitvoert vóór de vastlegging van het traject (BW, art.65 quater § 2 derde lid) en indien de NKC 

geen voorstel voorlegt (uiterlijk 3 maanden voor de termijn van 2 jaar voorafgaand aan de 

volgende periode) (BW, art.65 quater § 2 tweede lid en GW, art.3 § 5 derde lid) (RvS advies 

53.901/AV punt 4.1.3.2). 

                                                           
22  De gemachtigden van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben aangegeven dat dienaangaande 

tijdens het opstellen van de voorgestelde bijlage geen rekening gehouden is met richtlijn 2010/31/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 mei 2010 ‘betreffende de energieprestatie van gebouwen’. 
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– Geen duidelijkheid over het saldo van de rubriek « 25 2 Fonds bestemd voor de 

klimaatresponsabilisering »: « Wanneer het verschil of de afwezigheid van een verschil met betrekking 

tot het in artikel 65 quater § 2, van dezelfde bijzondere wet bedoelde traject definitief is vastgesteld voor 

een gegeven begrotingsjaar wordt het saldo van het fonds verminderd met het verschil voor dat jaar 

tussen het in artikel 65 quater, § 8, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet bedoelde plafond en de som, in 

voorkomend geval gelijk aan 0, van de in artikel 65 quater, tweede lid, a) (1°), van dezelfde bijzondere wet 

bedoelde bedragen ».  

De RvS wijst erop dat de inhoud van die bepaling niet duidelijk is: 

– Ze kan in die zin worden begrepen dat ze doelt op het saldo na aftrek van de eventuele 

bonussen van het jaar, aan het eind van het gegeven begrotingsjaar,  

– ofwel dat ze aangeeft dat het aldus vastgestelde saldo in het begrotingsfonds blijft en, in 

voorkomend geval, aangewend kan worden om de storting van tijdens latere begrotingsjaren 

vastgestelde bonussen te waarborgen (RvS advies 53.902/AV punt 14). 

3. Conclusies 

Er duiken heel wat obstakels op bij de uitvoering van de wet, zowel omwille van de opstelling ervan 

en van de fouten die de wet aantasten, als omwille van de technische aspecten die hij opwerpt. 

 

 


