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BESLISSING VAN DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE 

18/01/2016 

 

MANDAAT VOOR HET VOORBEREIDEN VAN HET BELGISCHE SAMENWERKINGSAKKOORD BURDEN 
SHARING 2013-2020 

 

 

Motivering van de beslissing 

Op 4 december 2015 werd een akkoord afgesloten over de verdeling van de Belgische inspanningen in 
het kader van het Europese klimaat-energiepakket en van de internationale klimaatfinanciering en over 
alle principes, modaliteiten en voorwaarden die de verdeling van deze inspanningen omkaderen, zoals 
beschreven in  het politiek akkoord over de « Burden Sharing ». Dit akkoord werd bekrachtigd door het 
Overlegcomité van 23 december 2015 dat aan de NKC de opdracht heeft gegeven om haar binnen een 
termijn van maximum 2 maanden een ontwerp van samenwerkingsakkoord ter goedkeuring voor te 
leggen. 

 

Voorstel van beslissing 

1. In aansluiting op het politiek akkoord over de intra-Belgische « Burden Sharing », afgesloten op 4 
december 2015 en in overeenstemming met de vraag van het overlegcomité van 23 december 2015, 
verbindt de Nationale Klimaatcommissie zich ertoe om voor eind februari 2016, in overleg met 
ENOVER, een ontwerp van samenwerkingsakkoord voor te bereiden en voor te leggen aan het 
overlegcomité. De Nationale Klimaatcommissie zal erop toezien dat het samenwerkingsakkoord 
« Burden Sharing » tegelijk met het nieuwe samenwerkingsakkoord « Register » wordt goedgekeurd. 

2. De Nationale Klimaatcommissie richt een werkgroep « Burden sharing » op die als taak heeft het 
politiek akkoord van 4 december 2015 te formaliseren in een samenwerkingsakkoord dat aan de 
Parlementen zal worden voorgelegd.  

3. De werkgroep « Burden Sharing » zal de verbintenis van de partijen, de principes, de modaliteiten en 
de voorwaarden vermeld in het akkoord van 4 december 2015 moeten omzetten in juridische 
termen. Daarnaast zal het samenwerkingsakkoord ook alle daarmee samenhangende modaliteiten 
moeten bevatten met betrekking tot de uitvoering en de aansprakelijkheid die voortvloeien uit dit 
politiek akkoord, met inbegrip onder andere van een systeem voor de opvolging en de jaarlijkse 
controle van de naleving van de aangegane verbintenissen en de naleving van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de Europese Beschikking 406/2009/EG. 

De werkgroep « Burden Sharing » zal er moeten op toezien dat overlappingen worden vermeden en 
ervoor moeten zorgen dat het nieuwe samenwerkingsakkoord coherent is met het bestaande 
juridisch kader van het nationale klimaatbeleid (inclusief de Samenwerkingsakkoorden van 14 
november 2002, 19 februari 2007, 18 juni 2008 en 2 september 2013 ) en met de vereisten van het 
nieuwe akkoord « Register » dat tegelijk met het samenwerkingsakkoord « Burden Sharing » zal 
worden goedgekeurd, met het oog op effectiviteit en efficiëntie.  

4. De werkgroep « Burden Sharing » zal samengesteld zijn uit vier juristen aangewezen door elke partij, 
die elk zullen kunnen worden bijgestaan door maximum twee experts komende respectievelijk uit de 
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administratie belast met het leefmilieu en de administratie belast met energie. De benoeming van 
deze laatste zal gebeuren in samenwerking met ENOVER. 

5. De werkgroep « Burden Sharing » zal worden gecoördineerd door de jurist benoemd door de 
federale state, die zal toezien op de naleving van de deadlines en de Nationale Klimaatcommissie op 
de hoogte zal brengen van de vorderingen van de werkzaamheden.  

 

 

De verschillende fasen van de werkzaamheden van de werkgroep « Burden Sharing » zijn de volgende:  
- Aanvang van de werkzaamheden van zodra het mandaat gevalideerd is ; 

- Halverwege de looptijd (begin februari) zal  de werkgroep een stand van zaak aan de NKC 

overmaken. 

- Als de groep het nodig acht, kan hij de NKC verzoeken om de bepalingen van het politiek akkoord 

van 4 december 2015 te verduidelijken. 

- Tegen 23 februari 2016 het voorleggen van de definitieve versie van het samenwerkingsakkoord 

ter goedkeuring door de NKC in de plenaire vergadering.  


