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Minister Marghem maakt meer dan 199 miljoen euro vrij voor regionaal 
klimaatbeleid 

  
Na de goedkeuring van het federale ontwerp van instemmingswet betreffende de burden 
sharing 2013-2020 is het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat en 
de Gewesten betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de 
periode 2013-2020 in werking getreden. 
In overeenstemming met deze overeenkomst wordt een eindbedrag van 199.877.540 euro 
vrijgemaakt voor alle gewesten. Voortaan zal de retrocessie van de ETS-veilingen op elk 
beleidsniveau maandelijks betaald worden.  
Dat geld zal het niet alleen mogelijk maken om de Europese verplichtingen van België om 
broeikasgassen terug te dringen na te komen, maar ook om de betrokkenheid van ons land bij de 
energietransitie voort te zetten. 
Op federaal niveau worden 75.256.289 euro toegewezen aan het Fonds Klimaatresponsabilisering. 
Dit bedrag zal bijdragen aan het “Green Climate Fund” van de Verenigde Naties, dat tot taak heeft 
landen financieel te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. 
De lastenverdelingsovereenkomst omvat: 
  

1. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: 

België moet de (niet-industriële) niet-ETS broeikasgassen tegen 2020 met 15% verminderen. De 
verdeelsleutel is als volgt ten opzichte van het referentiejaar 2005: 

 -15,7% voor het Vlaamse Gewest 

 -14,7% voor het Waalse Gewest 

 -8,8% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
In het akkoord wordt bepaald dat de federale overheid bijdraagt tot de inspanningen van de 
gewesten door de bestaande beleidslijnen en maatregelen voort te zetten, maar ook door nieuwe te 
creëren om tot bijkomende reducties van minstens 7 Mt CO2-equivalent voor de drie gewesten te 
leiden voor de periode 2016-2020. 

2. Hernieuwbare energie 
De Belgische doelstelling voor het bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie is 13% tegen 2020, 
wat neerkomt op een absolute waarde van 4.224 Mtoe. De verdeelsleutel is als volgt: 

 -2,156 Mtoe voor het Vlaamse Gewest 

 -1,277 Mtoe voor het Waalse Gewest 

 -0,073 Mtoe voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Op federaal niveau zal het doel van 0,718 M toe worden bereikt. Met de aanstaande publicatie van 
het Koninklijk Besluit inzake offshore windmolenparken zullen deze zoals gepland in 2020 
operationeel kunnen zijn met een geïnstalleerd vermogen van 2200 MW. Minister Marghem en 
staatssecretaris van de Noordzee De Backer hebben met een steun van 79 euro/MWh het 
steunniveau na lange onderhandelingen nagenoeg gehalveerd en daarmee ten voordele van de 
Belgische consument een besparing gerealiseerd van 3,9 miljard euro ten opzichte van de vorige 
regering. 
Maar de federale regering zal nog verder gaan. In april keurde de Ministerraad de uitbreiding van de 
zones waar windmolenparken in de Noordzee zich mogen bevinden goed, waardoor het geïnstalleerd 
vermogen tegen rond het jaar 2025 verdubbeld zal zijn in het kader van de kernuitstap. 
 

 

 

Minister Marghem verklaart: “Deze beslissing versterkt de sleutelrol van België in onderzoek en 

innovatie in domeinen die van maatschappelijk belang zijn zoals de productie van medische radio-

isotopen, de nucleaire geneeskunde en het wetenschappelijke onderzoek naar innovatieve oplossingen 

voor het probleem van langlevend radioactief afval.” 
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