
#UrgentSharing : achtergrondnota  
 

1. Waarom is een akkoord over de intra-Belgische verdeling nodig ? 
 
In 2009 keurde de Europese Unie haar klimaat- en energiedoelstellingen goed voor de periode 2013-2020. De 
volgende stap was de verdeling van deze doelstellingen tussen en binnen de lidstaten. Zes jaar later heeft 
België dit nog steeds niet gedaan. Ondertussen heeft de EU haar doelstellingen al geactualiseerd tot 2030 
(Besluit van Raad van oktober 2014). Zonder een akkoord over de intra-Belgische verdeling is er geen nationaal 
klimaatplan en bijgevolg geen gecoördineerde visie of gezamenlijk en doeltreffend beleid. Onze ministers 
moeten snel tot een akkoord komen over de intra-Belgische verdeling om verschillende redenen: 
 

 Voor een gezamenlijk beleid rond interne emissiereducties dat onze internationale engagementen 
respecteert 

De regio’s en de federale overheid moeten op een afgestemde manier hun emissies verminderen met het oog 
op onze internationale engagementen. Op dit moment zit België niet op schema voor het behalen van haar 
engagementen voor 2020 en al zeker niet voor 2030. Het risico is dus dat België haar toevlucht zal nemen tot 
additionele maatregelen zoals het gebruik van koolstofkredieten.  
 

 Voor een rechtvaardige transitie 
De regio’s en de federale overheid moeten een stabiel klimaatbeleid verzekeren om de nodige investeringen 
toe te laten in de belangrijkste sectoren die voor een rechtvaardige transitie kunnen zorgen. Dit gaat met 
name over energie-efficiëntie, productie van propere energie en alle sectoren die groene jobs inhouden.  
 

 Voor de maatschappelijk voordelen (waaronder werkgelegenheid en gezondheid!) 
De voordelen van ambitieuzere klimaatmaatregelen werden reeds aangetoond in verschillende rapporten. Het 
laatste nieuwe rapport, uitgebracht door het New Climate Institute in opdracht van het Climate Action 
Netwerk, toont een potentieel van 420 000 jobs in Europa, 46 000 minder sterfgevallen per jaar en een 
besparing van 156 miljard euro op de import van fossiele brandstoffen.  
 

 Om de Belgische burger te helpen bij de energietransitie 
Sinds 2013 betalen bepaalde Europese grote bedrijven voor een deel van hun uitstoot onder het ‘EU Emissions 
Trading System (ETS)’. De opbrengsten hiervan zijn innovatieve middelen die gebruikt moeten worden om 
doeltreffende steun te bieden aan het intern klimaatbeleid, bijvoorbeeld als steun voor gezinnen bij de 
renovatie van hun woning om energieprestaties te verbeteren. Door een gebrek aan akkoord over de “burden 
sharing”, staan deze middelen (meer dan 200 miljoen euro) geblokkeerd op een rekening bij de nationale 
bank.  
 

 Voor de internationale solidariteit en een uitgerekende en voorspelbare bijdrage aan 
klimaatfinanciering 

De inkomsten van het ETS moeten ook steun toelaten aan extern klimaatbeleid. Jaar na jaar ondermijnt de 
Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, financiering die de ontwikkelingslanden moet 
bijstaan het hoofd te bieden aan klimaatverandering, het imago van België op het Europese en internationale 
vlak. Onze engagementen in het kader van de Verenigde Naties werden nauwelijks gevolgd door concrete 
beloftes. De beloftes die wel gemaakt werden, zijn bovendien slechts gedeeltelijk uitgevoerd (de beloftes van 
2010-2012, 2013 en 2014 werden nog altijd niet volledig uitgevoerd). Onze ministers moeten dus een 
beslissing maken over hoe we er samen in kunnen slagen om onze doelstellingen voor internationale 
klimaatfinanciering te behalen.   
 

2. De context 
  

Het onderwerp van de onderhandelingen 
De onderhandelingen over "burden sharing", door het Platform Klimaatrechtvaardigheid omgedoopt tot 
"urgent sharing", gaan over (1) de verdeling van het ‘2020 climate and energy package’ van de EU, en (2) de 
Belgische engagementen voor internationale klimaatfinanciering (conform de beslissingen genomen in het 
kader van het UNFCCC) en de verdeling van de ETS-inkomsten (die mee (1) en (2) moeten financieren).  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf
http://newclimate.org/2015/03/27/indc-cobenefits/


  
De onderhandelingen gaan dus over vier dossiers : 

 Vermindering van broeikasgassen; 

 Hernieuwbare energie; 

 Inkomsten uit de veilig van ETS emissierechten; 

 Internationale klimaatfinanciering. 
 
De Nationale Klimaatcommissie (NKC) www.cnc-nkc.be 
De onderhandelingen vinden plaats binnen de Nationale Klimaatcommissie (NKC). In deze commissie zetelen 
de regionale en federale kabinetten en administraties. De NKC wordt dit jaar voorgezeten door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, dat als zodanig de onderhandelingen zal leiden. Eind april heeft het  Brussels Gewest 
een nieuwe nota voorgesteld die als basis dient voor de onderhandelingen tijdens de volgende vergadering 
van de NKC, maandag 18 mei om 14u. 
  
Het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
Het Belgisch maatschappelijk middenveld heeft zich al verschillende keren uitgesproken over de urgentie van 
een akkoord over de verdeling, waaronder een advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
(advies van oktober 2013):   

 “2.3. Er is dringend een beslissing nodig over de burden sharing 
[15] De FRDO betreurt dat er nog geen beslissing is genomen over de burden sharing en 
herinnert eraan dat dit begrip niet alleen de broeikasgassen, de hernieuwbare energie en de 
inkomsten uit de emissiehandel betreft, maar ook de internationale financiering van het 
klimaatbeleid. De verdeling van de inspanningen moet billijk gebeuren, er moet over worden 
beslist op basis van objectieve en transparante criteria, de klemtoon moet worden gelegd op 
het intern bereiken van de doelstellingen en die verdeling moet ook worden uitgevoerd voor 
een Europese doelstelling tot het verminderen van de uitstoot met -30 % tegen 2020, een 
doelstelling die België ondersteunt. De verbintenissen die zijn opgenomen in het akkoord over 
burden sharing moeten gepaard gaan met een mechanisme tot jaarlijkse opvolging en 
verificatie waarmee de vooruitgang kan worden geëvalueerd en tijdig corrigerende acties 
kunnen worden toegepast. 
[16] Volgens de raad moeten de beslissingen over het verdelen van de inspanningen volgens 
een strikt na te leven timing worden genomen, waarbij wordt uitgegaan van 
basiswerkzaamheden van de Nationale Klimaatcommissie om vervolgens snel over te gaan 
naar het overlegcomité, met als doel een akkoord te formaliseren.” 

3. Waar is de politieke wil ? 
 
De Nationale Klimaatcommissie wordt afwisselend voorgezeten door de regio’s en de nationale overheid.  
 
2012: de nationale overheid als voorzitter van de NKC 
Op het einde van het jaar nodigt minister Wathelet zijn collega’s uit voor een top, genaamd “Oostende2”, 
begin 2013. Deze top refereert naar de top van 2004 waar België tot een kaderovereenkomst kwam voor de 
verdeling van de eerste doelstellingen van het Kyotoprotocol (dat dateerde van 1997). 
  
2013: het Waalse Gewest als voorzitter van de NKC  
De top ‘Oostende2’ komt niet samen, maar de onderhandelingen worden hervat en laten toe om de regionale 
en federale posities te verduidelijken. Tot eind december hopen de experten tot een akkoord te komen maar 
de onderhandelingen lopen spaak, voornamelijk op de verdeling van de ETS-inkomsten.  
 
2014: het Vlaams Gewest als voorzitter van de NKC 
In maart doet Vlaanderen een nieuwe discussievoorstel, dat niet wordt aanvaard door de andere entiteiten. 
De onderhandelingen staan stil, gedwongen door het verkiezingsjaar. De nieuwe overheden vormen zich en 
schrijven allemaal in hun regeerakkoord dat een akkoord over de verdeling dringend is.  
 
 

http://www.cnc-nkc.be/
http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-de-governance-op-het-vlak-van-het-nationale-klimaatbeleid-en-de


2015: het Brussels Gewest als voorzitter van de NKC 
Sinds het begin van het jaar bevestigen de ministers hun wil om tot een akkoord te komen en de voorgaande 
discussies te hervatten. Eind april wordt een nieuwe nota voorgesteld op basis van de discussies in december 
2013, die het meest succesvol zijn geweest tot nu toe. Een vergadering van de NKC is voorzien op 18 mei.  
 
  
 


