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Voorbereiding van de 8ste Nationale Mededeling en het 5de 

Tweejaarlijks UNFCCC-verslag  

Nota voorbereid door het Permanent Secretariaat van de NKC 

 

1. Context 
De 8ste Nationale Mededeling en het 5de tweejaarlijks UNFCCC-verslag zijn verplichte periodieke 

rapporteringen waarvan de termijnen door de COP worden vastgesteld.  

De 8ste Nationale Mededeling (NC8) is gelinkt aan het 5de tweejaarlijks UNFCCC-verslag (BR5). Hiervoor 

bestaan specifieke rapporteringsrichtlijnen 1. 

De termijn voor de indiening van de 8ste Nationale Mededeling (NC8) en het 5e tweejaarlijkse UNFCCC-

verslag (BR5) is 31/12/2022. Het bijzondere van deze indiening is dat zij de periode 2013-2020 (CP2)2 

afsluit en derhalve de balans moet opmaken van de verwezenlijking van de 2020-doelstellingen in het 

kader van het verdrag. 

Het formaat en de inhoud van deze rapporten moeten conform de door de COP aangenomen 

richtlijnen zijn. Tijdens COP25 zijn nieuwe richtsnoeren aangenomen (besluit 6/CP.25), die moeten 

worden gevolgd3. 

 

2. Praktische voorbereiding 
Er moet een ad hoc WG NC8-BR5 worden opgericht. 

Een piloot moet worden aangeduid om het hele proces te coördineren. 

Daarnaast moet een coördinator en een expertennetwerk (contactpersonen) worden aangeduid voor 

elk hoofdstuk van de nationale mededeling en het tweejaarlijks verslag. De coördinatoren zijn 

verantwoordelijk voor de opstelling van hun hoofdstuk. Ze zorgen voor het bundelen en samenvatten 

van de informatie die ze bij hun netwerk hebben ingewonnen en informeren de piloot over de 

voortgang van de werkzaamheden. 

Een ontwerp (dat nog verder moet worden afgetoetst) zit als bijlage bij deze nota. 

 

 
1 http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a03.pdf#page=3  
2Het OR zal in de toekomst worden vervangen door een "tweejaarlijks transparantieverslag (BTR)" uit hoofde 
van de Overeenkomst van Parijs. De eerste moet uiterlijk op 31/12/2024 worden ingediend. 

http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a03.pdf#page=3
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3. Voorlopige/indicatieve planning 
 

De onderstaande voorlopige/indicatie planning is onder voorbehoud van toekomstige beslissing NKC 

omtrent kalender en werkmethodologie. 

Febr./maart:  Beslissing piloot - identificatie coördinatoren en netwerk - 1ste vergadering 

(1ste vergadering om de werkzaamheden te lanceren en het werk te organiseren: 

aanpak op het vlak van de opstelling, afronding van de kalender, eventuele 

raadpleging van stakeholders, enz.). 

April: Goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie 

juni:  Afronding van de eerste (volledige) draft van de NC8 en het BR5 (mede afhankelijk van 

goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie);  

15 juni:  Goedkeuring van het ontwerp door de NKC en toezending aan de adviesraden (mede 

afhankelijk van goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie  

Begin juli:  Ontvangen van de eventuele schriftelijke opmerkingen van de adviesraden (mede 

afhankelijk van goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie  

Juli – augustus: Integratie van de opmerkingen/ afwerking van de draft + opstelling executive summary 

(mede afhankelijk van goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie 

September: Voorlegging finale voorstel aan de NKC ter goedkeuring (mede afhankelijk van 

goedkeuring door de NKC van kalender en werkmethodologie  

Sept-okt:  Nazicht van de EN versie van de NC8 en het BR5 en vertaling (fr/nl/en) van de executive 

summary 

November:  Lay-out 

December:  Voorlegging aan UNFCCC / drukken van de executive summary en verspreiding 

 

4. Beslissing  
De leden van de NKC: 

- nemen akte van de nota 

- gaan akkoord met de oprichting van een ad hoc WG NC8-BR5 

- gaan akkoord dat Jelle Dehaen (FOD VVVL, Dienst Klimaatverandering) het pilootschap van 

deze werkgroep op zich neemt; 

- geven de piloot de opdracht om samen met de andere entiteiten de identificatie van 

coördinatoren en netwerk definitief vast te leggen, en een kalender en werkmethodologie uit 

te werken en voor te leggen aan de NKC. 
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Bijlage: Ontwerp van identificatie van de coördinatoren en de netwerken die moeten worden 

geconsulteerd voor de opstelling van NC8 en van BR5 

NC8 BR5 Coördinator (te bevestigen en 

aan te vullen) 

Netwerk 

Hoofdstuk 1 Executive 

summary 

Chap.Hoofdstuk 1 Executive summary Jelle Dehaen (DG ENV) Coördinatoren van het de 

hoofdstukken 

Hoofdstuk 2 nationale 

omstandigheden 

 Jelle Dehaen (DG ENV)/ Laurence 

de Clock (DG ENV) 

Gewestelijke coördinatoren 

Hoofdstuk 3 GES- inventaris Chap. Hoofdstuk 2 Info on GHG 

emissions and trends 

 

Olivier Biernaux (CELINE) WG Emissies 

+ beheerder van het Register (Pieter 

Baeten) 

 Chap. Hoofdstuk 3 Quantified 

economy wide emission reduction 

target 

Jelle Dehaen (DG ENV) WG flexmex (S. Closson) 

 

Hoofdstuk 4 PAMs Chap. Hoofdstuk 4 Progress in 

achievement of quantified economy-

wide emission reduction targets and 

relevant information 

Françoise Marchal (AWAC) WG PAMs 

WG Flexmex (S. Closson) 

Hoofdstuk p. 5 Projecties  Chap. Hoofdstuk 5 Projections for 

2020 & 2030 

Bart Naessens (VEKA) GT Projections 

Hoofdstuk 6 Impacts & 

Adaptatie 

 Griet Verstraeten (Dpt Omgeving) GT Adaptatie  

Hoofdstuk 7 Financiering & 

overdracht van 

technologieën 

Chap. Hoofdstuk 6 Provision of 

financial, technological and capacity-

building support to developing 

country Parties 

Vicky Noens (Dpt Omgeving) / 

Annemie Van der Avort (DGD) 

GT reporting climate finance 

 

 Chap. Hoofdstuk 7 Other reporting 

matters 

Jelle Dehaen (DG ENV) Coördinatoren van het hoofdstuk + 

Gewestelijke coördinatoren 

Hoofdstuk 8  

Onderzoek & Systematische 

observatie 

 tbc (Belspo) 

 

 

 

VG :  

RW :  

RBC :   

FNRS, EWI, VITO,… (te bevestigen) 

+ Communautés 

Hoofdstuk 9 

EducatieOnderwijs 

 Luc Dries (DG Env) VG :  

RW :  

RBC :  

Communautés 

 


