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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord van (...) tussen de Federale Staat, het 

Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de 
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de 

periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit 
de veiling van emissierechten van 2015 tot en met 2020 

 
 
 
 
 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 16 februari 2023 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de Plenaire 
vergadering op  

16 maart 2023 
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Vooraf  
Het samenwerkingsakkoord, dat ter instemming wordt voorgelegd, betreft de verdeling tussen de 
Belgische Staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de 
klimaat- en energie-inspanningen, die door België moeten worden geleverd, evenals de verdeling van 
de opbrengsten uit de veiling van aan België toegewezen emissierechten. Het vormt een eerste 
deelakkoord met het oog op een globale verdeling van de aan België opgelegde energie- en 
klimaatinspanningen voor de periode 2021-2030 en past in het kader van de voorbereiding van de 
actualisering van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor dezelfde periode. 

Het samenwerkingsakkoord organiseert meer bepaald: 

• De verdeling van de opbrengsten uit de veiling van de emissierechten voor de jaren 2021 en 
2022; 

Volgens het akkoord zouden deze opbrengsten als volgt worden verdeeld: 52,76% voor het Vlaamse 
gewest, 30,65% voor het Waalse gewest, 7,54% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 9,05% 
voor de federale Staat. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stemt dit overeen met een bedrag 
van ongeveer €113.750.000. 

• De verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten van 2015 tot en 
met 2020 

Het samenwerkingsakkoord voorziet de volgende verdeling van het totaalbedrag (€135.757.458): 
€60.000.000 voor het Vlaamse gewest, €37.000.000 voor het Waalse gewest, €10.000.000 voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en €28.757.458 voor de federale Staat. 

• De bijdrage tot de klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden van 2021 tot en met 2024 

Het samenwerkingsakkoord neemt akte van de volgende bijdragen: €68.000.000voor het Vlaamse 
gewest, €52.000.000 voor het Waalse gewest, €11.500.000  voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en €400.000.000 voor de federale Staat. 

• De vaststelling op 13% van de bijdrage - vanaf 2021 - van elke contracterende partij tot het 
behoud van het Belgische aandeel energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen in het 
bruto-eindverbruik van energie, overeenkomstig de EU-richtlijn 2018/2001 

In het samenwerkingsakkoord verbinden de gewesten en de federale Staat zich ertoe om ten minste 
de volgende bijdragen te leveren: 25.211 GWh voor het Vlaamse gewest, 17.026 GWh voor het Waalse 
gewest, 879 GWh voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.360 GWh voor de federale Staat. 

Indien het eindverbruik te hoog blijkt om het Belgische referentieaandeel van 13% met deze bijdragen 
te bereiken, dan zal het vastgestelde tekort als volgt worden verdeeld: 51,04 % voor het Vlaamse 
gewest, 30,24 % voor het Waalse gewest, 1,73 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en17% voor 
de federale Staat.  

De bepalingen in het samenwerkingsakkoord houden geen enkele verbintenis in wat betreft de 
toekomstige doelstellingen voor hernieuwbare energie en de bijdrage van elk van de contracterende 
partijen tot deze doelstellingen. Het samenwerkingsakkoord voorziet tevens dat elke contracterende 
partij vrij kan beschikken over eventuele overschotten en dat een uitwisseling tegen betaling met een 
andere entiteit mogelijk is.   



 A-2023-019-BRUPARTNERS 
 

  3/3 

 
 

Advies 
Brupartners formuleert geen opmerkingen wat betreft de instemming met dit samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Brupartners herinnert er evenwel aan dat hij onlangs verschillende adviezen over het klimaat- en 
energiebeleid heeft uitgebracht. Hij herhaalt dan ook zijn beschouwingen die in de volgende adviezen 
werden uitgebracht:  

• Het advies betreffende de herziening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030; 
• Het ontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan; 
• Het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 

2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het 
oog op de implementatie van de strategie voor de renovatie van de gebouwen.  

* 
* * 

 

https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2023-014-BRUPARTNERS-NL.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2023-014-BRUPARTNERS-NL.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2023-013-BRUPARTNERS-NL.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2023-013-BRUPARTNERS-NL.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2023-013-BRUPARTNERS-NL.pdf

	Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (...) tussen de Federale Staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgisc...
	Aanvrager
	Aanvraag ontvangen op
	Aanvraag behandeld door
	Advies aangenomen door de Plenaire vergadering op 
	Vooraf
	Advies
	*
	* *

