
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Directoraat-generaal Leefmilieu 
Direction générale Environnement 

 

Dienst Klimaatverandering 
Service Changements Climatiques 

NATIONALE KLIMAAT COMMISSIE - COMMISSION NATIONALE CLIMAT 

Verslag van de vergadering dd. 31/05/12 - Procès-verbal de la réunion du 31/05/12 

Auteur / rédacteur : Ivo Cluyts 

Datum / date : 31/05/2012 

Bijlagen / annexes : 1. ODJ 2 - PV NKC 26-04-12 goedgekeurd.docx  
2. ODJ 2 - PV CNC 26-04-12 approuvé.docx 
3. ODJ 06 - Vragenlijst BS (NL).docx 
4. ODJ 06 - Questions BS (FR).docx 
5. ODJ 7 - bilan 2008-2012.ppt   

 
 
 
 
AANWEZIG / PRESENTE 
 

Maria Grazia Ferri IBGE-BIM 

Marie-Rose Van den Hende VMM 

Georges Lièbecq AWAC 

Laurence de Clock FOD VVVL 

Benoît Pitance Kabinet Wathelet 

Ivo Cluyts FOD VVVL 

Dominique Perrin Cabinet Henry 

André Guns AWAC 

Etienne Hannon SPF SSCE 

Mikaël Angé Cabinet Huytebroeck 

Sven Vaneycken Kabinet Vanackere 

Jan Winters Kabinet Schauvliege 

Elisabeth Ellegaard Kabinet Vande Lanotte 

Liesbeth Clerick LNE 

Katrien Partyka Kabinet Schauvliege 

Samir Louenchi Kabinet Bourgeois 

Lara Kotlar Cabinet Demotte 

Sigrid Jourdain Cabinet Onkelinx 

Joos Verlinden Federaal Planbureau 

Seppe De Blust Kabinet Vanden Bossche 

Nele Roobrouck Kabinet Van Quickenborne 

Annabelle Jacquet Cabinet Nollet 

Isabelle Fontaine Cabinet Picqué 

 
 
VERONTSCHULDIGD / EXCUSE 
 

Niemand  



AGENDA 
 
1. Goedkeuring agenda 

 
2. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 26/04/12 

 
3. Lijst met de schriftelijke goedkeurings-procedures (afgesloten en lopende) 
 
4. Informatie aangaande het budget met betrekking tot de UNFCCC inventaris review 

 
5. Stand van zaken aangaande het AAU-samenwerkingsakkoord 
 
6. Stand van zaken WG Burden sharing 

 
7. 2008-2012 balans van BKG uitstoot en de federale inspanningen in uitvoering van het 

lastenverdelingsakkoord 2008-2012 
 

8. Energiebalans en wegvervoer gegevens: Stand van zaken van informatie verzameld bij DG Energie door 
het voorzitterschap van de NKC.  
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NOTULEN 

1. Goedkeuring agenda 
 
De NKC keurt de door de voorzitter voorgestelde agenda goed. 
 
 

2. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 26/04/12 
 
De NKC keurt het PV van de NKC van 26/04/2012 goed (bijlagen 1 en 2). 
 
 

3. Lijst met de schriftelijke goedkeuringsprocedures (afgesloten en lopende) 
 
Het Permanent Secretariaat van de NKC meldt ter informatie dat in de periode 26/04/2012 tot 31/05/2012 
volgende schriftelijke goedkeuringsprocedures plaatsgevonden hebben: 
 

 09/05/12 Goedkeuring van het rapport aangaande de actualisatie van het gebruik van flexibele 
mechanismen  

 24/05/12: Goedkeuring van de notificatie van Belgische NIM’s onder de EU ETS-richtlijn voor 
vaste installaties 

 
De NKC heeft geen opmerkingen. 
 
 

4. Informatie aangaande het budget met betrekking tot de UNFCCC inventaris review 
 
De voorzitter informeert de NKC dat dit jaar een UNFCCC inventaris review vermoedelijk zal plaatsvinden 
waarvoor in het NKC-budget een beperkt bedrag nodig zal zijn (voor logistieke aspecten van de review), 
waarvoor een bestaande budget lijn (roster of experts) kan gebruikt worden, zonder dat dit een impact 
heeft op het globale NKC-budget. 
 
De NKC geeft haar akkoord voor de provisie van deze budgettaire middelen. 
 
 

5. Stand van zaken aangaande het AAU-samenwerkingsakkoord 
 
De vernieuwing van het AAU-samenwerkingsakkoord is nog steeds geblokkeerd door de discussie over 
de verdeling van het transportemissies-surplus. Dit dossier werd op vraag van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest voorgelegd aan het Overlegcomité waarvan de volgende vergadering nog voor 
de zomervakantie zal plaatsvinden. 



 
De voorzitter herhaalt dat het een dossier betreft waarvoor de oplossing voornamelijjk door de gewesten 
zelf gevonden zal moeten worden. 
 
Het Vlaamse Gewest onderstreept dat de blokkering van het dossier niet bij haar ligt. 
 
Het BHG stelt dat de situatie inmiddels niet veranderd is, dat de discussiepunten gekend zijn en dat voor 
het dossier een oplossing dient gevonden te worden. 
 
 

6. Stand van zaken WG Burden sharing 
 
De voorzitter van de ‘Burden Sharing’-werkgroep, de heer Joos Verlinden, informeert de vergadering over 
de stand van de werkzaamheden met betrekking tot het mandaat dat haar door de NKC gegeven werd. 
Hij deelt de vergadering het volgende mee:  

 De werkgroep is gestart met de werkzaamheden en is inmiddels tweemaal samengekomen. 
 De werkgroep noteert dat het mandaat volgende taken en deadlines bevat:  

o 1 juni 2012: presentatie van een lijst van vragen die een politieke arbitrage vragen 
o 31 juli 2012: presentatie van het geactualiseerde rapport 
o 15 september 2012: presentatie van haar eindrapport met een actualisering van het 

rapport van maart 2010 
 

De werkgroep heeft inmiddels het eerste deel van de opdracht conform het mandaat voltooid met 
de presentatie van de vragenlijst (bijlagen 1 en 2). 
De werkgroep werkt momenteel aan de actualisering van het eindrapport. Deze actualisering 
vordert goed en zal klaar zijn tegen eind juni, mogelijk zelfs tegen 15 juni.  
Voor wat het vervolg van de werkzaamheden betreft, heeft de werkgroep intern een discussie 
gevoerd over wat de beste manier van aanpak zou zijn. Als resultaat van de discussie wenst zij 
voor te stellen om het aantal BS-opties dat voorzien is in het rapport van maart 2010 te 
reduceren. Dit zou resulteren in een aanzienlijke vereenvoudiging van het werk. Immers, bij de 
uitwerking van de opties moet voor elke optie rekening gehouden worden met alle parameters, 
wat een immens werk is.  
Verderzetting van het werk heeft slechts zin indien de NKC politieke sturing levert. 
Indien de NKC akkoord gaat met het voorstel dan zou de werkgroep gedurende de zomer een 
tekstontwerp kunnen uitwerken en eind september een eindrapport aan de NKC kunnen 
presenteren. Deze kalender impliceert dat de NKC tegen eind juni politieke antwoorden op de 
vragenlijst voorlegt aan de werkgroep. Zonder politieke sturing door de NKC heeft de voortzetting 
van de werkzaamheden door de werkgroep geen zin. 

 
Vlaams Gewest: Opdat zinvol werk in de werkgroep geleverd zou kunnen worden, is het belangrijk dat 
politieke antwoorden op de door de werkgroep voorgelegde vragen beschikbaar zijn en dat er een 
akkoord over de uitgangspunten is. 
 
Op voorstel van de voorzitter besluit de NKC om door te gaan als volgt: 

o Validatie van de vragenlijst via een schriftelijke procedure die zo spoedig mogelijk opgestart 
wordt door het permanente secretariaat en die afgesloten zal worden op dinsdag 5 juni om 24.00 
u. 

o Elk gewest bezorgt aan het permanent secretariaat een antwoord op de vragen in de 
gevalideerde lijst tegen 25 juni 24.00 u.  

o Het permanent secretariaat zal een compilatie van deze antwoorden opmaken tegen de volgende 
NKC-vergadering die plaats zal vinden op 5 juli om 14.00 u. 

 
Het BHG gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter waarbij zij opmerkt dat mogelijk nog niet op alle 
vragen een definitief antwoord geformuleerd zal kunnen worden tegen 25 juni aanstaande maar dat dit 
geen hinderpaal mag zijn voor het aanvangen van de werkzaamheden door de WG.  
  
Het Waals Gewest gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter onder voorbehoud van eventuele 
interne vertragingen. 
 
Het Vlaamse Gewest gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter en merkt op dat een goede 
voorbereiding even belangrijk is als de uiteindelijke tekst en dat genoeg bewegingsruimte gelaten moet 
worden voor de onderhandelingen. 
 



De voorzitter van de BS-werkgroep vraagt om een politiek akkoord voor wat de antwoorden op de vragen 
betreft zodat ze een goede vertrekbasis voor de verdere werkzaamheden van de werkgroep zijn. 
 
De voorzitter merkt op dat de antwoorden van de gewesten gecompileerd zullen worden tot één 
werkdocument dat de punten van convergentie zal bevatten en vraagt het Waalse Gewest om eventuele 
interne vertragingen zo snel mogelijk te signaleren. 
 
 

7. 2008-2012 balans van BKG uitstoot en de federale inspanningen in uitvoering van het 
lastenverdelingsakkoord 2008-2012 
 
Presentatie door dhr. Hannon (bijlage 5) 
 
Het Waalse Gewest vraagt verduidelijking over de schijnbaar zeer beperkte impact van het schrappen 
van de federale subsidies op de ‘federale reducties’. 
Mevrouw de Clock legt uit dat de beperkte impact van de schrapping van de subsidies te verklaren valt 
door de korte periode waarop deze beslissing een invloed heeft. 
 
Het BHG stelt de vraag of in de gegevens op de slides 11 en 12 ook de impact van het 
aankoopprogramma opgenomen is. 
De heer Hannon antwoordt dat de cijfers op slides 11 en 12 exclusief over de reductie-impact van 
maatregelen gaat, en niet over het aankoopprogramma. 
 
De voorzitter merkt op dat de belangrijkste boodschap die uit deze cijfers naar voor komt, is dat er een 
belangrijke kloof gaapt tussen de objectieven en de werkelijke uitstoot en dat deze beperkt dient te 
worden 
 
Het BHG merkt op dat haar prognosecijfers voor 2011-2012 belangrijke onzekerheden bevatten en dat 
geen definitieve conclusie getrokken kunnen worden uit deze cijfers.  
 
 

8. Energiebalans en wegvervoer gegevens: Stand van zaken van informatie verzameld bij DG 
Energie door het voorzitterschap van de NKC.  
 

De voorzitter informeert de vergadering dat hij contact gehad heeft met DG Energie. Op basis van deze 

contacten stelt hij zich de vraag of dit dossier wel door de NKC behandeld moet worden aangezien het 

dossier ook door ENOVER behandeld wordt.  

 

Mevrouw Van den Hende merkt op dat het dossier reeds zeer lang aansleept en dat het dossier daarom 

op de agenda van de NKC geplaatst werd, in de hoop dat het dossier daardoor een oplossing zou 

kennen. 

 

De voorzitter merkt op dat het probleem zich situeert op het niveau van de gegevensverzameling maar 

dat nu door de informatisering van deze gegevensverzameling goede hoop gerechtvaardigd is dat het 

dossier nu inderdaad naar een oplossing evolueert. 

 

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest wenst dat de NKC de problemen officieel zou aankaarten en een 

planning en timing voor de behandeling die tot een oplossing van het dossier zou leiden, zou opstellen.  

 

De heer Guns informeert de NKC dat de inventarisreview die momenteel loopt, vragen aangaande de 

divergenties tussen de top-down methode (federale methode) en de bottom-up methode (gewestelijke 

methode) heeft doen rijzen. Die vragen werden op 23 mei jl. doorgegeven aan ENOVER maar werden 

nog niet beantwoord. De limietdatum om deze te beantwoorden is 4 juni eerstkomend. 

Het ontbreken van een verklaring van de in 2010 vastgestelde vermindering van de brandstofverkoop – 

een equivalent van ongeveer 2.500 ktCO2 (~2% van de totale emissies in 2010 of 0,7% gemiddeld per 

jaar voor de jaren 2008-2010) – zal mogelijk concrete gevolgen hebben voor België. Immers, het is op die 

basis dat de Belgische toewijzing voor de periode 2013-2020 berekend zal worden. Het risico bestaat dat 

deze verminderd zal worden via een zeer ongunstige eenzijdige aanpassing op Europees niveau indien 

de conformiteit van de inventarissen niet naar voldoening uitgelegd kan worden. 

 



De voorzitter stelt voor dat hij op korte termijn opnieuw contact met DG Energie opneemt en dat op 

langere termijn een realistische planning en timing voor dit dossier opgesteld zal worden 

 

 

9. Varia 

 

Geen 

 

De volgende NKC-vergadering zal plaats vinden op 5 juli om 14.00 u 

____________________________ 


