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VOORSTEL voor de Belgische coördinatie van het dossier betreffende de governance van het 

« Energy Union » - Nationaal plan Energie-Klimaat 2030: 

1. Context 

Dit voorstel ligt in de lijn met en heeft tot doelstelling, de uitvoering op het Belgische nationale 

bestuursniveau van de governance van de veerkrachtige Energie-unie, met een vooruitziend beleid 

inzake klimaatverandering. 

Dit beleid bestaat in de ondersteuning van de verwezenlijking door de EU van de doelstellingen die zij 

zich heeft gesteld tijdens de Europese Raad van oktober 2014 inzake het energie- en klimaatbeleid en 

inzake het uitstippelen van een geïntegreerd klimaat- en energiebeleid, op basis van vijf dimensies: 

I. De volledige integratie van de Europese energiemarkt 

II. De energie-efficiëntie als middel om de vraag te matigen 

III. Het  koolstof vrijmaken van de economie 

IV. De energiezekerheid, de solidariteit en het vertrouwen 

V. Het onderzoek, de innovatie en het concurrentievermogen 

 

Het Europese beleid van de  "Energy Union" zal uiteraard worden toegepast in België, met inachtneming 

van de bevoegdheden van de federale staat en van de gewesten enerzijds, en van de filières energie en 

klimaat, anderzijds. Het nationaal plan zal dan ook rekening houden met en voortbouwen op de 

bestaande en voorziene plannen en strategieën van alle entiteiten en op die basis een strategische 

oriëntatie beschrijven van het nationaal energie- en klimaatbeleid. 

Met inachtneming van de bevoegdheden is elke Belgische entiteit afzonderlijk en gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het definiëren en uitvoeren van een energie- en klimaatbeleid dat bijdraagt aan 

de nationale doelstellingen, inzonderheid rekening houdend met de verdeling van de doelstellingen en 

beleid waartoe werd besloten op politiek niveau en hun interactie. 

Het nationaal Energie- & Klimaatplan 2030 zal op niveau van elke entiteit worden uitgevoerd in het 

kader van hun beleid. Tijdens het opstellen van het plan is het aangewezen om rekening te kunnen 

houden met de interacties en stroomlijning tussen hun beleid en zodoende ook de integratie van de 

prognoses mogelijk te maken. 

Aangezien dit een Energie-Klimaatplan betreft en om een goede communicatie en efficiëntie te 

garanderen van het werk, zal de stuurgroep paritair samengesteld zijn. 

Rekening houdend met deze elementen, beschrijft het mandaat hierna de rol van de stuurgroep NKEP 

2030 en identificeert het zijn opdrachten. 
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2. Mandaat 

De algemene coördinatie, planning en opvolging ligt in handen van de stuurgroep NEKP 2030, met 2 co-

voorzitters, een van elke filière waarvan een van het federale niveau en een van het gewestelijke niveau.  

Hij heeft 8 (x2) leden met als samenstelling: 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger 

voor iedere entiteit, telkens voor de filière energie en  voor de filière klimaat. De coördinatie van de 

administratieve taken zal verzekerd worden door het Enover secretariaat in nauwe samenwerking met 

het NKC secretariaat. 

Deze stuurgroep verzorgt de coördinatie, planning en opvolging inzake :  

a) het opstellen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor België, conform de 

richtsnoeren en volgens de timing van de Europese Commissie; 

b) het nationale overleg en consultaties met andere betrokken ambtelijke filières, zoals 

transport, landbouw, enz. en de stakeholders worden geïnitieerd door de stuurgroep;  

overlegmomenten en consultaties inzake thema’s die tot de exclusieve bevoegdheid horen 

van de respectievelijke entiteiten, kunnen door elke entiteit op haar eigen manier 

georganiseerd worden, waarbij elke entiteit streeft naar synergiën en het vermijden van 

overlap. Deze overlegmomenten en consultaties worden binnen de stuurgroep 

gecommuniceerd. 

c) het overleg met de buurlanden en de Europese Commissie aangaande het Belgisch 

Nationaal Energie- en Klimaatplan; 

d) de mogelijkheid tot het uitschrijven en opvolgen van gezamenlijke opdrachten aan derden 

in het kader van de opmaak van het NEKP. De praktische modaliteiten inzake financiering 

dienen verder te worden bepaald. 

 

3. Werkmethodologie 

De stuurgroep informeert en mandateert de relevante, bestaande werkgroepen van zowel ENOVER als 

van de NKC over/voor alle onderdelen van het plan. Ook informeert hij en vraagt hij input van andere 

federale of gewestelijke organen, indien nodig. In overleg met al deze netwerken wordt het nationaal 

plan uitgewerkt. Indien nodig kunnen nieuwe/tijdelijke (ad-hoc) werkgroepen1, i.f.v. de  invulling van het 

NEKP-template, opgericht worden ter behandeling van specifieke vragen van de stuurgroep. De 

stuurgroep kan al dan niet deels haar taken delegeren aan de relevante (ad-hoc) werkgroepen.  

 

                                                           
1 Zo blijft de ad hoc Enover-CCIM werkgroep opgericht in het kader van de Technical Working Group on National Energy and Climate Plans, 

zolang noodzakelijk, de besluitvorming van de Europese Commissie aangaande de governance van de Energie-Unie en de richtsnoeren inzake 

de opmaak van nationale energie- en klimaatplannen opvolgen, meer bepaald de voorbereiding van alle technische zaken (i.e. rapportering, 

indicatoren, template, scenario's...).  Andere werkgroepen zullen zich onder meer buigen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 

gebouwen, fiscaliteit, energie balans, emissies (Inventaris), PAMs en Low Carbon Development Strategy, Prognoses, Flexmex, CCS, Innovatie, de 

bevoorradingszekerheid, …   
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Hierbij dient rekening te worden gehouden met: 

 de besprekingen binnen de technische werkgroepen met de Europese Commissie  

 een  gemeenschappelijke, holistische visie met betrekking tot de vijf dimensies van de Energie-
Unie en de interacties tussen die dimensies  

Bijzondere aandacht dient te gaan naar de afstemming en harmonisering van beleidsscenario’s en 
hypotheses en synergiën tussen het beleid en de maatregelen van de verschillende entiteiten. 

Het nationale energie- en klimaatplan zal een perspectief bevatten op lange termijn (2050), in het 

bijzonder inzake de transitie naar een duurzame en energie zekere koolstofarme samenleving, met het 

oog op het garanderen van de consistentie van het beleid in de periode 2021-2030 met de 

doelstellingen op lange termijn. 

Opmaak planning en tijdslijn 

De stuurgroep start zo snel mogelijk met het uitwerken van de planning en het schetsen van de tijdslijn, 

zodat deze kan goedgekeurd worden door ENOVER voltallig en NKC en de relevante experten reeds 

geïnformeerd kunnen worden en de opkomende werklast tijdig in kunnen plannen. Het opmaken van de 

planning en de tijdslijn gebeurt conform met wat op Europees niveau beslist en vereist is. 

Structurele feedback aan ENOVER voltallig de NKC en CCIM: 

De stuurgroep geeft een structurele feedback aan ENOVER voltallig,  aan NKC en CCIM (voor  Europese 

besluitvoering punten) om zo een vaste informatiedoorstroming naar het politieke niveau te garanderen 

en, indien nodig, bijsturing te verkrijgen. In geval van breekpunten  worden deze voorgelegd en 

besproken tijdens een voltallige vergadering ENOVER uitgebreid tot NKC.  
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ANNEX I 

Schematische voorstelling structuur 
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