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1 INLEIDING
Dit jaarverslag behandelt de activiteiten van de Nationale Klimaatcommissie in het jaar 2016.

2 OVER DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE
2.1 OPRICHTING VAN DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE
De Nationale Klimaatcommissie (NKC) werd opgericht via artikel 3 van het
Samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren
en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het Protocol van Kyoto.
De Nationale Klimaatcommissie vatte haar activiteiten aan op 5 december 2003.

2.2 SAMENSTELLING EN VOORZITTERSCHAP VAN DE NATIONALE
KLIMAATCOMMISSIE
In de Nationale Klimaatcommissie zetelen gemandateerde vertegenwoordigers van de
contracterende Partijen (de 3 gewesten en de federale Staat).
Elke contracterende Partij duidt 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden aan die hen vervangen
wanneer ze afwezig zijn. De gemandateerde vertegenwoordigers worden aangeduid door hun
respectievelijke regeringen. Deze personen kunnen bijgestaan worden door deskundigen.
Het voorzitterschap van de Nationale Klimaatcommissie wordt jaarlijks waargenomen door een
andere contracterende Partij, en dit volgens de volgorde:
Federale Staat –> Waals Gewest –> Vlaams Gewest –> Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De voorzitter wordt aangeduid door de contracterende Partij die het voorzitterschap
waarneemt, en wordt gekozen uit diens leden van de Nationale Klimaatcommissie.
De Nationale Klimaatcommissie komt jaarlijks tenminste tweemaal samen, alsook op vraag van
een lid. Aanwezigheid op vergaderingen wordt niet vergoed.

2.3 DOELSTELLING VAN DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE
De Nationale Klimaatcommissie is een overlegorgaan waarin de leden overleg kunnen plegen
over alle aspecten die relevant zijn in het kader van de uitvoering van het klimaatbeleid in België.
De Nationale Klimaatcommissie is ook het orgaan waar rapporteringen die in het kader van
verschillende internationale rapporteringsverplichtingen (vnl. UNFCCC en Europese Commissie)
worden opgesteld, kunnen worden goedgekeurd vooraleer ze aan dezen worden genotificeerd.
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De Nationale Klimaatcommissie heeft daardoor vnl. de volgende taken:


de voorbereiding en goedkeuring van de officiële rapporten uit hoofde van het VNKlimaatverdrag (UNFCCC), het Kyoto Protocol, de Overeenkomst van Parijs, de
Beschikking 280/2004/EG (vervangen door Verordening (EU) Nr. 525/2013), en Richtlijn
2003/87/EG.



de evaluatie van de coördinatie en van de samenwerking tussen de federale en
gewestelijke overheden evenals de evaluatie van de stand van uitvoering en de impact
(ecologisch, sociaal en economisch) van het beleid en de maatregelen genomen op basis
van het Nationaal Klimaatplan.



het adviseren van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en de
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).



de benoeming van Belgische experts bij het Roster of experts (RoE) van UNFCCC. Deze
nemen deel aan de evaluatie van de rapporten van andere Partijen.



de goedkeuring van projectactiviteiten in haar hoedanigheid van aangewezen nationale
autoriteit (DNA) voor de JI-projecten en ‘focal point’ (FP) voor de CDM-projecten.

2.4 OMKADERING VAN DE NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE
2.4.1 Permanent Secretariaat
De Nationale Klimaatcommissie wordt bijgestaan door een permanent secretariaat dat is
samengesteld uit ambtenaren afkomstig van de administraties van de verschillende
contracterende Partijen.
De Nationale Klimaatcommissie duidt een lid van dit permanent secretariaat aan als coördinator
van het permanent secretariaat met een hernieuwbaar mandaat van 1 kalenderjaar.
In het jaar 2016 fungeerde Laurence de Clock van de FOD VVVL - DG Leefmilieu – Dienst
Klimaatverandering als coördinator van het permanent secretariaat.

2.4.2 Werkgroepen
Werkgroepen zijn in de loop der tijd opgericht om de Nationale Klimaatcommissie te
ondersteunen bij het uitvoeren van haar opdrachten.
Deze werkgroepen bestaan uit mensen die in de relevante administraties van de verschillende
contracterende Partijen werkzaam zijn. Binnen de werkgroepen wordt een voorzitter aangeduid,
en wordt samengekomen indien daartoe de noodzaak wordt aangevoeld (bv. in kader van
voorbereiding specifieke rapporteringsverplichtingen) of indien de Nationale Klimaatcommissie
aan de betreffende werkgroep specifieke opdrachten meegeeft.
De volgende werkgroepen bestonden eind 2016 (stand van zaken 31 december 2016)1:
1

1

Werkgroep
Adaptatie

Voorzitter
Julien Hoyaux (AWAC)

AWAC staat voor Agence Wallon pour l’Air et le Climat van de Waalse overheid. Dep. LNE staat/stond voor Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. FOD VVVL staat voor Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de federale overheid.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2

Beleid en maatregelen (PAMs – Policies and
Measures)
Designated National Authority (DNA)/Focal
Point (FP)
ETS Luchtvaart

3
4
5

ETS Vaste installaties

6

Flexibiliteitsmechanismen

7
8
9

Klimaatresponsabiliseringsmechanisme
LULUCF

10

Nationale
Rapport

Nationaal Register

11

Mededeling

/

Tweejaarlijks

Prognoses

12

Reporting Climate Finance

13

Stuurgroep NEKP 2030 (i.s.m. ENOVER)

14

SWA Burden Sharing

Georges Liebecq (AWAC) (tot 15-jun-2016)
Dominique Perrin (AWAC) (nadien)
Bart Naessens (Dep. LNE)
Liesbeth Clerick (Dep. LNE)
Stéphane Cools (AWAC) (tot 16-feb-2016)
Heidi De Prez (AWAC) (nadien)
Sophie Closson (FOD VVVL - DG
Leefmilieu)
Dominique Gusbin (Federaal Planbureau)
André Guns (AWAC)
Mark Looman (FOD VVVL - DG
Leefmilieu)
Claire Collin (FOD VVVL – DG Leefmilieu)
André Guns (AWAC) (tot 18-okt-2016)
Bart Naessens (Dep. LNE) (nadien)
Vicky Noens (Dep. LNE) & Renata
Vandeputte (FOD Buitenlandse Zaken –
DGD)
Karen Geens (FOD Economie) & Jorre De
Schrijver (Dep. LNE)
Sarah Kuen (FOD VVVL – DG Leefmilieu)

2.4.3 Budget
De Nationale Klimaatcommissie beschikt tevens over een jaarlijks budget dat gefinancierd wordt
door jaarlijkse bijdragen van de vier contracterende Partijen. Het budget kan aangewend
worden voor werkings- en investeringskosten.
De vertaling van dit budget naar bijdragen van de verschillende contracterende Partijen gebeurt
enerzijds op basis van onderstaande verdeelsleutel:
Contracterende Partij
Federale Staat
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Percentage2
30%
57,11%

70%,
waarvan

30%
40%

33,84%

24%

9,05%

6%

Totaal

100%

en anderzijds door rekening te houden met de personeelsinzet van de verschillende relevante
administraties van de contracterende Partijen bij de uitvoering van het jaarprogramma van de
NKC.

2

Cijfers afgerond naar boven: werkelijke percentages zijn: FED 30%, VG: 39,977%, WG: 23,688% en BHG: 6,335%.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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De contracterende Partijen storten hun bijdrage naar een centrale thesaurierekening, die beheerd
wordt door de federale overheid.

2.4.4 Website en Sharepoint
De Nationale Klimaatcommissie beschikt over een eigen publieke website. Op de website wordt
o.a. informatie verschaft over de oprichting en werking van de Nationale Klimaatcommissie,
alsmede worden de beslissingen en goedgekeurde rapporten (cfr. infra) van de Nationale
Klimaatcommissie gepubliceerd.
De leden van de Nationale Klimaatcommissie kunnen tevens gebruik maken van een private
Sharepoint website. Deze website wordt gebruikt om documenten voor plenaire vergaderingen
en/of schriftelijke goedkeuringsprocedures op een efficiënte manier met elkaar te delen. Een
specifiek onderdeel van deze private website is voorbehouden voor de leden van het Permanent
Secretariaat.
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3 SAMENSTELLING
VAN
KLIMAATCOMMISSIE IN 2016

DE

NATIONALE

3.1 VOORZITTER
Het voorzitterschap werd in 2016 waargenomen door de Federale Staat.
De voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie in 2016 was Julien Paquet, die op 1 mei 2016
werd opgevolgd door Sophie Sokolowski, beiden werkzaam in de Beleidscel van Minister van
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem.

3.2 LEDEN
Hieronder worden de leden en de bevoegdheden van diens minister op 31 december 2016
weergegeven.
Wijzigingen van leden tussen 1 januari en 31 december 2016 zijn vermeld als voetnoot. Eventuele
wijzigingen in bevoegdheden van ministers tussen 1 januari en 31 december 2016 worden niet in
voetnoot vermeld.

3.2.1 Federale Staat (FED)
effectieve vertegenwoordiger

plaatsvervangende vertegenwoordiger
voor de vice-eersteminister
en minister van
Buitenlandse Zaken en
Europese Zaken Didier
Reynders (MR)

Sophie
Sokolowski
(voorzitter)3

voor de minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling Marie Christine
Marghem (MR)

Jihanne
Annane

Nele
Roobrouck

voor de vice-eersteminister en
minister van
Ontwikkelingssamenwerking,
Digitale Agenda,
Telecommunicatie en Post
Alexander De Croo (Open VLD)

voor de minister van
Dominique Laurent Mobiliteit François Bellot
(MR)

Sven
Vaneycken

voor de vice-eersteminister en
minister van Werk, Economie en Marc
Consumenten Kris Peeters (CD&V) Roman

voor de vice-eersteminister
en minister van Werk,
Economie en Consumenten
Kris Peeters (CD&V)

Francis
De Meyere

voor de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken Jan Jambon
(N-VA)

voor de vice-eersteminister
en minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken Jan
Jambon (N-VA)

3

Jan
Smedts

Op 1 mei 2016 door de federale Regering aangeduid als vervanger van de toenmalige effectieve vertegenwoordiger (en voorzitter
van de NKC) Julien Paquet, die tevens optrad voor de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine
Marghem (MR).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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3.2.2 Vlaams Gewest (VG)
effectieve vertegenwoordiger
Karel
Debeuf

voor de minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege (CD&V)

plaatsvervangende vertegenwoordiger
Edmond 'Sam’
De Smedt

voor de viceminister-president en
Steven
Annemie
minister van Onderwijs Hilde
Van Muylder Crevits (CD&V)
Neyens

voor de minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege (CD&V)
bij het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie, afdeling Lucht,
Hinder, Risicobeheer, Milieu en
Gezondheid

Kelsey
van Maris

voor de viceminister-president en
minister van Begroting, Financiën Lorenzo
en Energie Bart Tommelein (Open Van de Pol
VLD)4

voor de viceminister-president en
minister van Begroting, Financiën en
Energie Bart Tommelein (Open VLD)5

Samir
Louenchi

voor de viceminister-president en
minister van Binnenlands Bestuur,
Victor
Inburgering, Wonen, Gelijke
Dries
Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans (N-VA)

voor de viceminister-president en
minister van Binnenlands Bestuur,
inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding Liesbeth
Homans (N-VA)

3.2.3 Waals Gewest (WG)
effectieve vertegenwoordiger
Ingrid
Gabriel

voor de minister-president Paul
Magnette (PS)

Stéphane
Cools

voor de minister van Milieu,
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit
en Vervoer, Luchthavens en
Dierenwelzijn Carlo Di Antonio
(cdH)

plaatsvervangende vertegenwoordiger
Sigrid
Jourdain

voor de minister-president Paul
Magnette (PS)

Anne-Caroline
Burnet

voor de minister van Milieu,
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en
vervoer, luchthavens en
Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH)

voor de minister van Lokaal
Marie
Julien Donfut Bestuur, Stad, Wonen en Energie
Schippers
Paul Furlan (PS)

Patrick
Simon

4

5

voor de viceminister-president en
minister van Economie, Industrie, Ludivine
Innovatie en Digitale Jean-Claude Gauthier
Marcourt (PS)

voor de minister van Lokaal Bestuur,
Stad, Wonen en Energie Paul Furlan
(PS)
voor de viceminister-president en
minister van Economie, Industrie,
Innovatie en Digitale Jean-Claude
Marcourt (PS)

Op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering aangeduid als vervanger van de toenmalige effectieve vertegenwoordiger
Stefanie Corens, die optrad voor de toenmalige viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting,
Financiën en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).
Op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering aangeduid als vervanger van de toenmalige plaatsvervangende
vertegenwoordiger Bram Delvaux, die optrad voor de toenmalige viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Begroting, Financiën en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).,
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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3.2.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
effectieve vertegenwoordiger
Maurice
Bohet

plaatsvervangende vertegenwoordiger

voor de minister-president Rudi Anne-Sophie
Vervoort (PS)
Walazyc

voor de minister-president Rudi
Vervoort (PS)

voor de minister van Economie

voor de minister van Economie en
Gaëtan
en Tewerkstelling Didier Gosuin Marguerite
Vanloqueren (FDF)
Van Overbeke Tewerkstelling Didier Gosuin (FDF)

Julien
Guillaume

voor de minister van Leefmilieu Jolien De
en Energie Céline Fremault (cdH) Troch
voor de minister van Mobiliteit

Jan
en Openbare Werken Pascal
Schaerlaekens6 Smet (sp.a)

6

Kaat
De Vis

voor de minister van Leefmilieu en
Energie Céline Fremault (cdH)
voor de minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Pascal Smet (sp.a)

In oktober 2016 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangeduid als vervanger van de toenmalige effectieve
vertegenwoordiger Pieter Van Damme, die tevens optrad voor de minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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4 BUDGET EN UITGAVEN VAN
KLIMAATCOMMISSIE IN 2016

DE

NATIONALE

4.1 BUDGET
Het benodigd budget voor 2016 werd ingeschat en vastgesteld op 120.038,85 euro. Het werd door
de Nationale Klimaatcommissie op 16 februari 2016 goedgekeurd.
Op basis van dit budget, engageerden de verschillende contracterende Partijen zich tot
onderstaande bijdragen:
Contracterende Partij

Bedrag

Federale Staat

21.890,72 euro

Vlaams Gewest

65.733,67 euro

Waals Gewest

26.038,44 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.376,01 euro

Totaal

120.038,85 euro

4.2 UITGAVEN
In 2016 werden de volgende uitgaven vastgelegd (soms pas in 2017 betaald):

Beschrijving

Bedrag

Inventaris ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde
72,960,58 euro
broeikasgassen 1990-2015
Roster of experts

Missies

9.905,37 euro

Erelonen

40.937,50 euro

Website

12.965,15 euro

Totaal

136.768,86 euro

Meer informatie omtrent deze uitgaven is te vinden onder de relevante activiteiten die hieronder
zijn beschreven.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Jaarverslag van de Nationale Klimaatcommissie - 2016

pagina 11 van 23

5 ACTIVITEITEN
VAN
DE
KLIMAATCOMMISSIE IN HET JAAR 2016

NATIONALE

5.1 WERKPROGRAMMA
Het werkprogramma werd door de Nationale Klimaatcommissie op 16 februari 2016 goedgekeurd.

5.2 PLENAIRE VERGADERINGEN
5.2.1 Aantal
In 2016 werden vier plenaire vergaderingen gehouden:


16 februari 2016



2 mei 2016



18 oktober 2016



7 december 2016

5.2.2 Aanwezigheden7
Effectief of plaatsvervangend lid
Maurice BOHET (FED)
Stéphane COOLS (WG)
Stefanie CORENS (VG)
Karel DEBEUF (VG)
Julien DONFUT (WG)
Ingrid GABRIEL (WG)
Arjan GOEME (VG)
Julien GUILLAUME (BHG)
Sigrid JOURDAIN (WG)
Samir LOUENCHI (VG)
Annemie NEYENS (VG)
Julien PAQUET (FED)
Jan SCHAERLAEKENS (BHG)
Marie SCHIPPERS (WG)
Sophie SOKOLOWSKI (FED)
Pierre VAN DAMME (BHG)
Sven VANEYCKEN (FED)
Kelsey VAN MARIS (VG)

7

16-feb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2-mei
X
X

18-okt
X

7-dec

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

In de tabel staat “FED” voor vertegenwoordiger van de Federale Staat, “WG” voor vertegenwoordiger van het Waals Gewest,
“VG” voor vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, en “BHG” voor vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Aantal aanwezige leden

13

9

10

9

5.2.3 Vergoedingen
Er worden geen vergoedingen gegeven voor aanwezigheid op vergaderingen van de Nationale
Klimaatcommissie.

5.2.4 Agenda en beslissingen van de vergaderingen
De ontwerpagenda’s van de 4 vergaderingen in 2016 zijn hier te raadplegen. Op deze webpagina
kunnen ook de belangrijkste beslissingen van deze vergaderingen worden geraadpleegd.
Op elk van deze 4 plenaire vergaderingen in 2016 zijn externe experten uitgenodigd om de leden
van de Nationale Klimaatcommissie over onderstaande onderwerpen te informeren, en om
daarover van gedachten te wisselen:
-

Toelichting en evaluatie van COP.21, en de implicaties van de Overeenkomst van Parijs
voor het nationaal klimaatbeleid: Peter Wittoeck (hoofd van de Dienst
Klimaatverandering van de FOD VVVL, coördinator van de Belgische delegatie tijdens
COP.21) (NKC van 16 februari 2016) (ppt hier te raadplegen)

-

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 : Stefaan Vergote (Europese Commissie, DG
CLIMA) (NKC van 2 mei 2016) (overzicht hier te raadplegen)

-

Werking van de Nationale Klimaatcommissie – gedachtenwisseling met de adviesorganen:
Marc Depoortere (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling), Fabienne Dideberg
(CESW), Charlie Verthé (CES), Jan Verheeke (Minaraad) (NKV van 18 oktober 2016)

-

Toelichting en evaluatie van COP.22: Peter Wittoeck (hoofd van de Dienst
Klimaatverandering van de FOD VVVL, coördinator van de Belgische delegatie tijdens
COP.22) (NKC van 7 december 2016) (ppt hier te raadplegen)

5.3 .GOEDKEURING RAPPORTEN IN KADER VAN INTERNATIONALE
RAPPORTERINGSVERPLICHTINGEN
5.3.1 Inleiding
In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de rapporten die door de Nationale
Klimaatcommissie in het kader van internationale (incl. Europese) rapporteringsverplichtingen
worden goedgekeurd. Deze zijn hier overzichtelijk te raadplegen.
Dit jaarverslag heeft niet als bedoeling om de inhoud van deze rapporten te beschrijven.
Daarvoor wordt verwezen naar de rapporten zelf.

5.3.2 In kader van UNFCCC

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5.3.2.1 Belgische broeikasgasinventaris voor de periode 1990-2014
Jaarlijks dient op 15 april in het kader van het UNFCCC de Belgische broeikasgasinventaris te
worden gerapporteerd.
Op 15 april 2016 werd de Belgische broeikasgasemissie-inventaris na voorbereiding binnen de WG
Emissies van het CCIM door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd, en naar het UNFCCCC
gestuurd.
Deze rapportage is hier te raadplegen.

5.3.2.2 Evaluatie eerste verbinteninssenperiode Protocol van Kyoto (CP1)
Op 6 juli 2015 besliste de Nationale Klimaatcommissie over de eindafrekening van de eerste
verbintenissenperiode (CP.1) door België. Het Overlegcomité bekrachtigde deze beslissing op 16
september 2015. Op deze manier werd uitvoering gegeven aan verschillende bepalingen
betreffende de eindafrekening van CP.1 die werden opgenomen in het samenwerkingsakkoord
van 19 februari 2007 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het
Protocol van Kyoto (waaronder artikels 16 §1 en §2, en artikels 18 §1 en §2).
Het rapport getiteld “Final compilation and accounting report for Belgium for the first
commitment period of the Kyoto Protocol” kan hier geraadpleegd worden. Het bevat de nodige
details betreffende deze eindafrekening.
De voornaamste conclusie van dit rapport is dat België tijdens CP.1 haar
emissiereductiedoelstelling (-7,5%) heeft bereikt en zelfs heeft overschreden (de uitstoot van
broeikasgassen werd uiteindelijk tijdens deze periode met 14% verminderd), voornamelijk door
interne reductiemaatregelen, maar ook met behulp van de flexibiliteitsmechanismen onder
artikels 6, 12 en 17 van het Kyoto Protocol.

5.3.2.3 Initial report tweede verbintenissenperiode Protocol van Kyoto
Op de 7de Conferentie van Partijen (CMP.7, eind 2011 in Durban) werd beslist een tweede
verbintenissenperiode (2013-2020) onder het Protocol van Kyoto in te stellen. Op de 8ste
Conferentie van Partijen (CMP.8, eind 2012 in Doha) werden in Beslissing 2/CMP.8 afspraken
gemaakt omtrent diens implementatie, waaronder de verplichting voor elke Partij tot indiening
bij het UNFCCC van een ‘initial report’8. Dergelijk rapport dient om de aangegane engagementen
te kunnen berekenen/concretiseren.
Het ‘initial report’ voor België werd na voorbereiding binnen de WG Emissies van het CCIM door
de Nationale Klimaatcommissie op 14 juni 2016 goedgekeurd, en naar het UNFCCC gestuurd.
Deze rapportage is hier te raadplegen.

5.3.2.4 Review van het 2de Biennial Report (centralized review) + Multilateral
Assessment

8

Voluit: Report on the review of the report to facilitate the calculation of the assigned amount for the second commitment
period of the Kyoto Protocol.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Volgens beslissing 2/CP.17 van de Conferentie van de Partijen bij het VN-Klimaatverdrag, moeten
de ontwikkelde landen die Partij zijn van het VN-Klimaatverdrag om de twee jaar hun
‘tweejaarlijks rapport’ (BR) aan het secretariaat bezorgen. Het tweede Biennial Report van België
(BR2) werd voorbereid door de werkgroep Nationale Mededeling / Tweejaarlijks Rapport van de
NKC, door de NKC op 16 december 2015 goedgekeurd, en vervolgens doorgestuurd aan het
UNFCCC secretariaat op 17 december 2015. Het is hier te raadplegen.
Tussen 7 en 12 maart 2016 werd dit tweede Biennial report ter evaluatie voorgelegd aan
internationale experten (zie hier voor het verslag), die concludeerden dat de gerapporteerde
informatie meestal in overeenstemming is met de UNFCCC richtlijnen en de vereiste informatie
bevatte.
Op 12 november 2016 werd België onderworpen aan zijn tweede “Multilateral assessment (MA)”.
Deze evaluatie vond plaats tijdens de 45ste SBI-sessie in Marrakesh (zie hier voor de antwoorden
op voorafgaande schriftelijke vragen, de presentatie van België en de mondelinge uitwisseling
van vragen en antwoorden).

5.3.3 In kader van Monitoring Mechanism Regulation 525/2013
5.3.3.1 Inleiding
De Monitoring Mechanism Regulation 525/2013 (MMR) is de centrale verordening van waaruit tal
van rapportageverplichtingen t.a.v. de lidstaten worden opgelegd die te maken hebben met de
opvolging en uitvoering van het klimaatbeleid9.
De verplichte rapportages worden in werkgroepen onder de Nationale Klimaatcommissie
voorbereid, en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Klimaatcommissie.

5.3.3.2 Low Carbon Development Strategy (art. 4)
Op 15 januari 2015 werd door België gerapporteerd over de Low Carbon Development Strategie.
De voorbereiding van deze rapportering gebeurde binnen de WG PAMs.
In 2016 diende geen actualisering plaats te vinden.

5.3.3.3 Belgische broeikasgasinventaris voor de periode 1990-2014 (art 7)
Jaarlijks dient in het kader van art. 7 van de MMR gerapporteerd worden over de
broeikasgasuitstoot, en dit voor de jaren 1990 t.e.m. het rapporteringsjaar minus 2. In concreto
komt dit erop neer dat in 2016 gerapporteerd dient te worden over de emissies 1990-2014.
De opstelling van de Belgische broeikasgasemissie-inventaris gebeurt binnen de WG Emissies van
het CCIM,

9

Verordening (EU) Nr. 525:2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en
rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal
niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Op 5 februari 2016 werd de voorlopige inventaris 1990-2014 door de Nationale Klimaatcommissie
via schriftelijke procedure goedgekeurd.
Op 15 maart 2016 werd een upgedate versie 1990-2014 door de Nationale Klimaatcommissie via
schriftelijke procedure goedgekeurd.
Beide rapporten zijn hier beschikbaar.

5.3.3.4 Gebruik van flexibiliteiten (art. 7)
Jaarlijks dient op 15 januari in het kader van art. 7, §1, h) en i) gerapporteerd te worden over AEA
transfers (h), en over het gebruik van flexibiliteitsmechanismen (i).
De eerste rapportering werd voorbereid binnen de WG Emissies van het CCIM, en door de
Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd op 15 maart 2016. Ze is hier te raadplegen.
De tweede is traditioneel een taak voor de WG Flexibiliteitmechanismen.
Aangezien er op EU-niveau aanzienlijke vertraging werd opgelopen betreffende het uitvoeren
van de jaarlijkse ESD-nalevingscyclus, werd het voorlopig niet opportuun geacht om reeds
jaarlijks tegen 15 januari te rapporteren over het gebruik, in het jaar x-2, van de
flexibiliteitsmechanismen van het Kyoto Protocol onder diens artikels 6, 12 en 17. Het is ook zo
dat, in het kader van andere rapporteringsverplichtingen onder de MMR (art. 13), België reeds
kenbaar heeft gemaakt dat het in principe, op basis van de huidige prognoses, geen gebruik zal
hoeven te maken van deze flexibiliteitsmechanismen. Echter, aangezien prognoses inherent
onzeker zijn en gelet op de intern-Belgische lastenverdeling van de ESD-doelstelling, kan ook niet
worden uitgesloten dat één of meerdere Belgische entiteiten toch een beroep zullen doen op
deze flexibiliteitsmechanismen.

5.3.3.5 LULUCF (art. 7)
Jaarlijks dient op 15 januari in het kader van art. 7, §1, d) gerapporteerd te worden over
antropogene emissies van broeikasgassen per bron, en verwijderen van CO2 per put, als gevolg
van LULUCF-activiteiten overeenkomstig de LULUCF beschikking (zie ook punt 5.3.5.) en het
Protocol van Kyoto.
Deze secties werden voorbereid binnen de WG LULUCF, en door de Nationale Klimaatcommissie
goedgekeurd op 15 maart 2016.
De rapporten zijn hier te raadplegen.

5.3.3.6 Geschatte Belgische broeikasgasinventaris voor het jaar 2015 (art. 8)
Jaarlijks dient in het kader van art. 8 van de MMR een proxy-inventaris te worden opgesteld, die
betrekking heeft op het afgelopen jaar, en een goede eerste inschatting moet bevatten van de
omvang van de broeikasgasemissies.
Deze geschatte Belgische broeikasgasinventaris wordt steevast door de Werkgroep Emissies van
het CCIM voorbereid.
Op 29 juli 2016 werd deze geschatte Belgische broeikasgasinventaris via schriftelijke
goedkeuringsprocedure door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd.
Het rapport is hier beschikbaar.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5.3.3.7 Rapportage over Policies and Measures (Art. 13)
In 2016 diende er geen overzicht gerapporteerd te worden in het kader van art. 13 van de MMR.

5.3.3.8 Broeikasgasprognoses (art. 14)
In 2016 diende er geen vernieuwde prognoses te worden gerapporteerd in kader van artikel 14.
Ter voorbereiding van de volgende rapportage (in 2017), werd de Nationale Klimaatcommissie
door de WG Prognoses op 18 juli 2016 wel geïnformeerd over de rapportageverplichtingen in 2017.
In een door de NKC goedgekeurde nota werd toegelicht met welke parameters/assumpties de
WG de vernieuwde prognoses zal opstellen. Deze parameters worden in vele gevallen op
Europees niveau afgesproken.

5.3.3.9 Financiële en technologische ondersteuning van ontwikkelingslanden (art. 16)
Op 29 september 2016 werd na voorbereiding door de WG Reporting Climate Finance door de
Nationale Klimaatcommissie via schriftelijke goedkeuringsprocedure een rapport goedgekeurd
over de Belgische financiële en technologische ondersteuning voor ontwikkelingslanden
Het rapport is hier beschikbaar.

5.3.3.10 Gebruik van de opbrengsten uit veilingen (art. 17)
Op 28 juli 2016 werd na voorbereiding door de WG ETS en de WG Registers gerapporteerd over
het gebruik van de Belgische veilinginkomsten.
Het rapport is hier beschikbaar.

5.3.4 In kader van richtlijn Emissiehandel 2003/87/EC
Artikel 21 van de richtlijn 2003/87/EC voorziet in een jaarlijkse rapportage door de Lidstaten van
de uitvoering van de richtlijn. De voorbereiding van deze rapportage gebeurt gezamenlijk binnen
de WG ETS Vaste Installaties en de WG ETS Luchtvaart.
Op basis van deze voorbereiding, keurde de Nationale Klimaatcommissie via schriftelijke
procedure op 30 juni 2016 de antwoorden goed die België aan de Europese Commissie
overmaakte.
Het rapport is hier te raadplegen.

5.3.5 In kader van LULUCF Beschikking 529/2013
5.3.5.1 Rapportering over LULUCF-acties
Op 22 december 2016 werd na voorbereiding binnen de WG LULUCF een rapport dat krachtens
artikel 10 van de LULUCF beschikking moet worden geactualiseerd (eerste versie opgesteld in
2014), en informatie bevat over de LULUCF-acties die in België worden ondernomen, door de
Nationale Klimaatcommissie via schriftelijke goedkeuringsprocedure goedgekeurd.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dit rapport is hier te raadplegen.

5.3.5.2 Rapportering over het National Inventory System for Cropland management
and grazing land management
Onder Beslissing 529/2013 (art.39 van de uitvoeringshandeling 749/2014) dient een National
Inventory System for Cropland management and Grazing land management te worden opgesteld.
Dit rapport werd door de Nationale Klimaatcommissie op 16 maart 2016 goedgekeurd, en is hier
te raadplegen.

5.4 DNA FOCAL POINT EN ROSTER OF EXPERTS
5.4.1 DNA Focal Point
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontving in 2016 enkele verzoeken tot goedkeuring van een
projectactiviteit die onder de bevoegdheid van een gewest vallen. In overeenstemming met art.
5, §4 van het Samenwerkingsakkoord Flexmechs, dient de Nationale Klimaatcommissie hiervan
op de hoogte te worden gesteld.
De voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie ondertekent vervolgens in naam van de
Nationale Klimaatcommissie de goedkeuringsbrief in principe tijdens de eerste vergadering
volgend op de gewestelijke goedkeuringsbeslissing.
De informatie-uitwisseling wordt steeds door de WG DNA Focal Point georganiseerd.
N.a.v. de verzoeken en nadat geen opmerkingen werden geformuleerd door de Nationale
Klimaatcommissie, werden aan de voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie op 16 februari
2016 en 24 maart 2016 2 goedkeuringsbrieven aangeboden ter ondertekening.

5.4.2 Roster of experts
Het UNFCCC “Roster of Experts” is de ‘pool’ van deskundigen die door hun respectieve regeringen
worden benoemd om bij te dragen aan de in het kader van het VN-Klimaatverdrag, het
Kyotoprotocol en de Overeenkomst van Parijs voorziene evaluaties van de verplichte rapporten
die de Partijen moeten neerleggen.
De kandidaturen van de experts worden beheerd door het Permanent Secretariaat (PS) van de
Nationale Klimaatcommissie (NKC). Op basis van het cv en een standaardformulier wordt de
kandidatuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Klimaatcommissie.
Als de kandidatuur is goedgekeurd, deelt het Permanent Secretariaat dat mee aan het nationale
Focal Point (NFP) en aan het Roster custodian, die het secretariaat van het UNFCCC op de hoogte
brengen, waarna de experts worden ingeschreven in het Roster.
In 2016 werden 7 kandidaturen door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd:
Datum
16-Feb-16

Aantal
5

Experts
Marco Orsini (ICEDD)
Inès Sneessens (ICEDD)
Gauthier Keutgen (ICEDD)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1-jul-16

2

Stéphanie Marchandise (ICEDD)
Lucas Demuelenaere (FOD VVVL)
Aurore Brunson (IBGE)
Danae Stavroula (UNDP)

Dat brengt het totaal aantal Belgische experts die bijdragen aan de goede werking van het
UNFCCC-transparantieregime op 26. De volledige lijst van door België benoemde experts is steeds
te raadplegen via deze link.
In 2016 namen Belgische experts in dit kader deel aan de volgende oefeningen:
-

2 lead reviewers meeting
3 centralized reviews van BR2
1 technical assessment van FREL
1 centralized review van BUR1
1 centralized review van BKG inventaris

Meer info is hier beschikbaar.

5.5 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN BELGISCH KLIMAATBELEID
5.5.1 Finaliseren samenwerkingsakkoord Burden Sharing 2013-2020
N.a.v. het politiek akkoord omtrent de Burden Sharing 2013-2020 in december 2015, werd de
concrete vertaling van dit politiek akkoord in een samenwerkingsakkoord binnen de WG SWA
Burden Sharing verdergezet.
Te dien einde werd door de Nationale Klimaatcommissie op 18 januari 2016 een mandaat gegeven
aan de WG SWA Burden Sharing om de juridische vertaling te verzorgen. Op regelmatige
tijdstippen werd teruggekoppeld naar de Nationale Klimaatcommissie.
Op 7 november 2016 keurde de
Samenwerkingsakkoord vervolgens goed.

Nationale

Klimaatcommissie

het

uitgewerkte

5.5.2 Belgisch adaptatieplan
Binnen de WG Adaptatie werd in 2016 het Belgisch ontwerp adaptatieplan verder afgewerkt, en
voorgelegd aan de Nationale Klimaatcommissie.
Op 7 december 2016 werd het ontwerpplan door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd,
waarna het ter advies werd voorgelegd aan de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (advies
hier te raadplegen) en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad.

5.5.3 Uitvoeren responsabiliseringsmechanisme klimaat
Binnen de WG Responsabiliseringsmechanisme werd door de verschillende entiteiten juridisch
onderzocht op welke manier de wet kan worden uitgevoerd. Dit leidde tot synthesedocumenten
die aan de Nationale Klimaatcommissie werden toegelicht op 30 januari 2015 (versie in gemengde
taal) en 6 juli 2015 (versie in zowel het Nederlands als het Frans).
In 2016 werd door de Nationale Klimaatcommissie geen verdere actie ondernomen.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5.5.4 Opstellen en uitvoeren samenwerkingsakkoord Registers
N.a.v. het aflopen van de eerste verbintenissenperiode onder het Protocol van Kyoto, de start
van een 3de handelsperiode onder het EU ETS, alsmede het politiek akkoord over de
lastenverdeling 2013-2020, was een aanpassing van het bestaande samenwerkingsakkoord
registers noodzakelijk.
Het nieuwe samenwerkingsakkoord werd binnen de WG Registers voorbereid, en op 7 november
2016 door de Nationale Klimaatcommissie goedgekeurd. Het betreft een administratief
samenwerkingsakkoord dat geen parlementaire goedkeuringsprocedure vergt.
Op 20 december 2016 werd de Nationale Klimaatcommissie geïnformeerd dat de FOD VVVL een
vierde gemachtigde vertegenwoordiger van de registeradministrateur had benoemd (Henri
Kevers).

5.5.5 Voorbereiden nationaal Klimaatplan 2013-2020 + voortgangsrapport
In 2012 had de Nationale Klimaatcommissie beslist om pas een nationaal Klimaatplan voor de
periode 2013-2020 op te maken, indien er een akkoord was bereikt over de nationale
lastenverdeling voor die periode.
In 2016 werd daardoor niet gewerkt aan de voorbereiding van een nationaal Klimaatplan 20132020, maar werkten de afzonderlijke Partijen uiteraard wél verder met hun eigen
klimaatplannen.

5.5.6 PAMs database
In 2016 werd de PAMs database niet verder geactualiseerd, aangezien deze niet langer
overeenkomt met het rapporteringsformaat dat door de geldende MMR van toepassing is.
Er werd beslist om dit ook in de toekomst niet meer te doen, aangezien door het Europees
Milieuagenschap (EEA) een gelijkaardige tool werd ontwikkeld (zie link hier) die gemakkelijker in
gebruik is.

5.5.7 Implementatie EU ETS voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren
In het kader van implementatie EU ETS voor vaste installaties, impliceerde een arrest van het
Europees Hof van Justitie van 28 april 2016 over de toepassing van de cross-sectorale
correctiefactor, dat door de Europese Commissie een herberekening van deze factor diende
voorbereid te worden. In het kader van oefening was informatie van de Lidstaten noodzakelijk,
die door de Europese Commissie gevraagd werd via de Permanente Vertegenwoordiging. Een
antwoord werd voorbereid binnen de WG ETS, en door de Nationale Klimaatcommissie op 26
augustus 2016 goedgekeurd.
In het kader van implementatie EU ETS luchtvaart, wordt de lijst van vliegtuigexploitanten met
België als administrerende lidstaat jaarlijks door de Europese Commissie geactualiseerd.
In uitvoering van artikel 4, §1 van het SWA Luchtvaart bereidt de WG ETS Luchtvaart een lijst
voor die voor elke vliegtuigexploitant de respectieve bevoegde autoriteit en
luchthavenbeheerder aangeeft. Voor het jaar 2016 werd deze geactualiseerde lijst door de
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nationale Klimaatcommissie via schriftelijke goedkeuringsprocedure op 24 maart 2016
goedgekeurd.
Na de eerste principiële goedkeuringen door de regeringen van de vier contracterende Partijen
en de ondertekening door de bevoegde ministers in 2015, werd in 2016 binnen de NKC de
goedkeuringsprocedure van het SWA Luchtvaart10 verder voorbereid en gecoördineerd: de
adviezen van de adviesorganen werden verwerkt en het conform aangepaste SWA - dat werd
goedgekeurd door de NKC - werd op 31 maart 2016 voorgelegd aan het Overlegcomité, waarna
het SWA in juni 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de parlementaire
goedkeuringsprocedures konden van start gaan. Eind 2016 konden reeds twee
instemmingsdecreten met het SWA gepubliceerd worden in het BS. De publicatie van de
instemmingswet en ordonnantie wordt verwacht begin 2017, waarna het SWA in werking kan
treden.

5.5.8 Voorbereiden Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030
In aanloop naar de publicatie door de Europese Commissie van haar voorstel voor verordening
inzake de governance van de Energie-Unie (30 november 2016), was reeds duidelijk dat dit
voorstel de verplichting voor Lidstaten zou bevatten voor de opstelling van een geïntegreerd
energie- en klimaatplan 2021-2030, en dat binnen een strikte timing.
Daarom werd in 2016 door de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER een werkmethodologie
uitgewerkt. Volgens deze werkmethodologie wordt de algemene coördinatie, planning en
opvolging voor de opstelling van het plan in handen gelegd van de stuurgroep ‘ENOVER-NKC
NEKP 2030’, met 2 co-voorzitters, één van elke filière.
Op 5 oktober 2016 keurde de Nationale Klimaatcommissie in navolging van ENOVER deze
werkmethodologie goed.
Deze stuurgroep kwam in 2016 viermaal samen en rapporteerde hierover aan de Nationale
Klimaatcommissie. In functie van de Europese besluitvorming en de input geleverd door de
diverse entiteiten, staat de stuurgroep in voor de tijdige opmaak van het NEKP in België

5.5.9 Doorstorten veilingopbrengsten uit het EU ETS
Een eerste schijf van opbrengsten van de veiling van emissierechten voor de periode 2013-2020,
ter waarde van 326 miljoen euro, werd op 2 december 2016 overgeschreven aan de
contracterende Partijen, met uitzondering van de Federale Staat, en dit overeenkomstig de
verdeelsleutel opgenomen in art. 39, paragraaf 2 van het ontwerp van SWA inzake de Burden
Sharing 13-20.
Volgende bedragen werden op die datum uitgekeerd aan de gewesten:
Vlaamse Gewest

10

Waalse Gewest

Brusselse
Hoofdstedelijke
Gewest

Federale Staat

Totaal

Samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten
op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
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€ 172.780.000

€ 97.800.000

€ 22.820.000

€ 32.600.000

€ 326.000.000

53%

30%

7%

10%

100%

Op dezelfde datum werden eveneens de bijkomende veilingopbrengsten, tot en met eind oktober
2016, overgeschreven aan de contracterende Partijen, opnieuw met uitzondering van de Federale
Staat, overeenkomstig de verdeelsleutel opgenomen in art. 39, paragraaf 3 van dit
ontwerpakkoord. Het betrof hier volgende bedragen:

Vlaamse Gewest

Waalse Gewest

Brusselse
Hoofdstedelijke
Gewest

Federale Staat

Totaal

€ 62.281.689,58

€ 36.181.459,17

€ 8.900.757

€ 10.683.269,35

€ 118.047.175,09

52,76%

30,65%

7,54%

9,05%

100%

De aanvraag tot de maandelijkse overschrijving van de opbrengsten van de veiling van
emissierechten overeenkomstig de verdeelsleutel opgenomen in art. 39, paragraaf 3 van het
ontwerpakkoord werd ontvangen van de contracterende partijen en is in behandeling.
Tevens dient jaarlijks in het kader van art. 17 van de MMR gerapporteerd te worden over het
gebruik van de opbrengst uit veilingen en projectkredieten (zie punt 5.3.3.10).

5.6 .GOEDKEUREN EN FINANCIEREN STUDIES
5.6.1 Inzake gefluoreerde broeikasgassen
Via goedkeuring van het werkprogramma 2016, werd impliciet tevens het budget goedgekeurd
voor de financiering van de uitvoering van de jaarlijkse update van de nationale emissieinventaris voor ozonafbrekende en gefluoreerde broeikasgassen.
Op 22 januari 2016 werd door het Begeleidingscomité de inventaris voor 1995-2014 goedgekeurd,
die werd opgesteld door Econotec i.s.m. VITO.
Door de goedkeuring van het werkprogramma 2016 konden tevens de voorbereidingen voor
opstelling van de inventaris voor 1995-2015 worden aangevat.

5.6.2 Inzake de uitvoering van het Belgisch adaptatieplan
Omwille van het ontbreken van een goedkeuring van het Belgisch adaptatieplan, werd de
financiering van een studie en/of specifieke maatregelen uitgesteld/afgevoerd.
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5.7 COMMUNICATIE
5.7.1 Voorbereidingen voor nieuwe website
Door de coördinator van het Permanent Secretariaat werden voorbereidingen getroffen om in
2017 een vernieuwde website te lanceren.

5.7.2 Introductie nieuw logo
Na voorbereiding door de coördinator van het Permanent Secretariaat werd op 8 november 2016
door de Nationale Klimaatcommissie een nieuw logo goedgekeurd.
Het vernieuwde logo staat aan de onderkant van het voorblad van dit jaarverslag 2016.
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