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COMMISSIE VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID, HET

LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING

COMMISSION DE LA SANTE 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIETE

van

WOENSDAG 03 februari 2010

Voormiddag

______

du

MERCREDI 03 février 2010

Matin

______

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 11.41 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers.

01 Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de 
omzetting van richtlijn 2008/101/EG (ETS en luchtvaart)" (nr. 19108)

01.01 Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Via het decreet van 8 mei 2009 heeft het Vlaams Gewest 
eenzijdig de Europese richtlijn inzake luchtvaart omgezet in Vlaamse decreetgeving. Het wachtte daarvoor 
zelfs het advies niet af van de werkgroep die de bevoegdheidskwestie zou onderzoeken. Brussel diende nu 
bij het Grondwettelijk Hof een annuleringsberoep in tegen dat decreet. Zal de federale overheid ook 
tussenbeide komen in de procedure? Wat zijn de resultaten van de werkgroep? Wat is de consequentie van 
het beroep met betrekking tot de aspecten van de richtlijn die reeds tegen 31 augustus 2009 moesten zijn 
omgezet? Wat is de stand van zaken in verband met de omzetting van de andere delen van het 
klimaatpakket, met name de veilingopbrengsten? Hoe zullen de lasten tussen de Gewesten worden 
verdeeld?

01.02 Minister Paul Magnette (Nederlands): De ministerraad van 22 januari 2010 heeft beslist het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te steunen in de procedure bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van het Vlaamse 
decreet van 8 mei. 

Ik blijf erbij dat de verplichtingen die voortspruiten uit de richtlijn, uitsluitend onder de federale bevoegdheid 
vallen. Het Vlaams Gewest heeft zich aan bevoegdheidsoverschrijding schuldig gemaakt. 
Bevoegdheidsverdeling is een zaak van openbare orde. De federale overheid kan dus niet afzien van haar 
bevoegdheden uit de bijzondere wet

Het beroep tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof schort de toepassing van de maatregelen uit het 
besluit van de Vlaamse regering niet op. Die toepassing betekent echter niet dat de verplichtingen inzake de 
omzetting worden nageleefd, aangezien het toepassingsgebied niet het hele land dekt.

De interacties tussen de verschillende elementen van het pakket Energie en Klimaat zijn groot. Daarom werd 
een ad-hocwerkgroep samengesteld, die door het Planbureau wordt voorgezeten en die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke besturen. Zij bereidt het terrein voor en gaat na hoe de 
van de verschillende elementen van het pakket in ons land in werking zouden kunnen treden, met inbegrip 
van de verdeling van de lasten tussen de Gewesten en het federale niveau en de toekenning van de 
opbrengst van de veiling van uitstootrechten.Het verslag van de groep wordt verwacht medio maart 2010.
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Ons land heeft er alle belang bij om zich aan te sluiten bij een Europese structuur van quotaveiling. Ik ben 
voorstander van een harmonisatie van de regels betreffende de frequentie van de veilingen, de niet-
discriminatie van de deelnemers, de samenwerking met het register van broeikasgassen en de vastlegging 
van een reserveprijs.

50 procent van de opbrengst van de ETS-richtlijn dient te worden aangewend voor het klimaatbeleid. Een 
betekenisvol aandeel van de Belgische bijdrage zou kunnen dienen voor het behalen van de doelstellingen 
uit het akkoord van Kopenhagen, namelijk de verbintenis om voor 2020 100 miljard dollar per jaar te 
besteden aan de ontwikkelingslanden.

01.03  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Bij de omzetting van het pakket moet een aantal 
evenwichten nauwgezet worden bewaard. Ik betrouw hier op het oordeel van de minister. Ik hoop maar dat 
de procedure voor het Grondwettelijk Hof niet te lang duurt.

Wat de opbrengsten van de veiling betreft, heeft de Europese Raad slechts een aanbeveling gedaan. Europa 
kan niet formeel afdwingen dat die opbrengsten effectief worden gebruikt voor klimaatbeleid, maar gelukkig 
vindt de minister dat wel. Ik hoop dat dat inzicht bij alle regeringen en partijen in ons land zal groeien.

Het incident is gesloten.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.51 uur.
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