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Schriftelijke procedure betreffende: 
1. De goedkeuring van de definitieve versie van de broeikasgasinventarissen van de Gewesten voor 

het jaar 2015 (in uitvoering van artikel 17 van het ontwerp van het 
samenwerkingsakkoordbetreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en 
energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020) 

2. De berekening van de gewestelijke saldi voor het jaar 2015 
 
 
1. Context 

 
De door België in maart 2017 ingediende inventaris werd gevalideerd door de Europese Commissie op 
grond van artikel 19 (1) van Verordening (EU) nr. 525/2013. Via haar uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2377 
van de Commissie van 15 december 2017 betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2015, 
stelde de Commissie de totale hoeveelheid onder beschikking nr. 406/2009/EG vallende 
broeikasgasemissies voor België voor het jaar 2015 vast op 72.719.520 t CO2-eq.  
 
Volgens artikel 15 van het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de 
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, dient elk Gewest de 
definitieve versie van haar broeikasgasinventaris ter goedkeuring over te maken aan de Nationale 
Klimaatcommissie in het formaat opgenomen in bijlage X van uitvoeringshandeling (EU) nr. 749/2014 
van de Commissie van 30 juni 2014. Dit gebeurt uiterlijk twee weken na de publicatie van de 
uitvoeringshandeling, vermeld in artikel 19, §6, van verordening (EU) nr. 525/2013. 
 
Volgens artikel 17 van het ontwerp van samenwerkingsakkoord keurt de Nationale Klimaatcommissie 
de definitieve versie van de broeikasgasinventarissen van de Gewesten goed. De Nationale 
Klimaatcommissie ziet er tevens op toe dat de som van de drie gewestelijke broeikasgasinventarissen 
overeenstemt met de definitieve versie van de nationale inventaris. Overeenkomstig artikel 18 van het 
ontwerp van samenwerkingsakkoord berekent de Nationale Klimaatcommissie vervolgens de 
gewestelijke saldi op basis van de conform artikel 17 goedgekeurde gewestelijke 
broeikasgasinventarissen. 
 
Deze nota stelt de definitieve versie van de broeikasgasinventarissen van de Gewesten voor, zoals 
gevraagd in artikel 15 van het ontwerp van samenwerkingsakkoord, gevalideerd door de WG Emissies 
van de CCIM op 18/01/2018, waarbij de som van de drie gewestelijke broeikasgasinventarissen 
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overeenstemt met de definitieve versie van de nationale inventaris. Daarnaast worden 
overeenkomstig artikel 18 van het ontwerp van samenwerkingsakkoord de gewestelijke saldi 
berekend.  
 
2. Gewestelijke broeikasgasinventarissen voor het jaar 2015 in het formaat opgenomen in bijlage X van 

uitvoeringshandeling (EU) nr. 749/2014 van de Commissie van 30 juni 2014 
 

 2015 

 t CO2-eq 

 VG WG BHG BEL 

Broeikasgasemissies 
 

    

Totale emissies van broeikasgassen 
zonder LULUCF 

 
77 728 300 35 977 985 3 736 975 117 443 259 

Totale geverifieerde emissies door vaste 
installaties overeenkomstig richtlijn 

2003/87/EG 
 

32 605 220 12 084 044 24 651 44 713 915 

CO2-emissies van 1.A.3.A. 
burgerluchtvaart en NF3-emissies 

 
5 094 4 730 0 9 824 

Totale ESD-emissies 
 

45 117 985 23 889 211 3 712 324 72 719 520 

 
3. Gewestelijke saldi1 op de ESD-nalevingsrekening 2015 
 

 2015 

 t CO2-eq 

 VG WG BHG BEL 

Trajekt 2015 45 869 527 25 218 534 4 233 901 75 321 962 

AEAs op de ESD-nalevingsrekening uit 
carry over 2013 et 2014  

2 061 159 4 163 788 995 780 7 220 727 

AEAs op de ESD-nalevingsrekening 2015 
= trajekt 2015 + carry over 2013 + carry 

over 2014 
 

47 930 686 29 382 322 5 229 681 82 542 689 

Totale ESD-emissies 2015 
 

45 117 985 23 889 211 3 712 324 72 719 520 

Gewestelijk saldo 
 

2 812 701 5 493 111 1 517 357 9 823 169 

 

 
4. Voorstel van beslissing 

 
De Nationale Klimaatcommissie beslist haar goedkeuring te hechten aan: 

- de definitieve versie van de broeikasgasinventarissen van de Gewesten voor het jaar 2015 
zoals opgenomen in punt 2 van deze nota; 

- de berekening van de gewestelijke saldi voor het jaar 2015 zoals opgenomen in punt 3 van 
deze nota. 

 

                                                           
1 Gewestelijk saldo: de som van alle AEAs op de ESD-nalevingsrekening, die toebehoren aan een Gewest, voor 
een jaar van de nalevingsperiode verminderd met haar jaarlijkse broeikasgasemissies (artikel1, 17° van het 
ontwerp van samenwerkingsakkoord). 
 


