
Art. 2. L’accord de siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute, signé
à Bruxelles le 15 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS

Note

(1) Session 2006-2007.
Documents. — Projet de décret : 1312 - N° 1.
Session 2007-2008.
Documents. — Rapport : 1312 – N° 2. — Texte adopté en séance plénière : 1312 – N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du 7 novembre 2007.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/37291]N. 2007 — 4888
23 NOVEMBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie

van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII,
eerste lid, 9°bis, derde lid, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 september 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 september 2007;
Gelet op het overleg zoals plaatsgevonden in het Overlegcomité van 10 oktober 2007;
Gelet op het advies 43.743/3 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2007, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De eindafnemers aangesloten op een distributienet gelegen in het Vlaams Gewest worden vanaf
1 januari 2008 vrijgesteld van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten
ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, bedoeld in artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende
de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Mevr. H. CREVITS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/37291]F. 2007 — 4888
23 NOVEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de la cotisation fédérale afin de

compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 6, §1er, VIII, alinéa premier, 9°bis,
alinéa 3, tel qu’inséré par la loi spéciale du 13 septembre 2004;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 septembre 2007;
Vu la concertation telle qu’ayant eu lieu lors du Comité de Concertation du 10 octobre 2007;
Vu l’avis 43 743/3 du Conseil d’Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,

des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;
Après délibération,
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Arrête :

Article 1er. Les clients finaux raccordés à un réseau de distribution situé dans la Région flamande sont exonérés
à partir du 1er janvier 2008 de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de revenus des communes suite à la
libéralisation du marché de l’électricité, visée à l’article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a la Politique de l’énergie dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l’Intégration civique,
M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/37301]N. 2007 — 4889
7 DECEMBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een
Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de Federale overheid, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol
van Kyoto, zoals goedgekeurd in het Overlegcomité op 20 december 2006;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van
22 december 2006, inzonderheid op artikel 14, § 1 en artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest
door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing
van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2006 en
22 december 2006 inzonderheid op artikel 11, artikel 12, artikel 20, artikel 21, artikel 26, artikel 28, §§ 1, 4 en 5 en
artikel 29, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2007;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de Belgische overheid pas op

18 september 2007 de officiële reactie van de Europese Commissie mocht ontvangen op de door België op
22 februari 2007 gegeven opmerkingen naar aanleiding van de beschikking van de Europese Commissie van
16 januari 2007 waardoor het niet mogelijk was het besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen
verder af te werken wegens teveel resterende onzekerheden. Om de opstart van CO2-emissiehandel in het Vlaamse
Gewest niet te hinderen, dient het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008-2012 door de Vlaamse Regering
te zijn goedgekeurd tegen eind 2007. Dit houdt ook in dat het ontwerp van besluit inzake verhandelbare emissierechten
voor broeikasgassen definitief dient goedgekeurd te zijn tegen eind 2007, zoals vermeld kunnen de bepalingen uit het
Vlaams Toewijzingsplan dan ook enkel van toepassing zijn als ook de daarmee verband houdende wetgeving tijdig van
kracht is;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 november 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het Benchmarking-convenant over energie-efficiëntie in de industrie, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 29 november 2002;

Overwegende Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling
van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn
96/61/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2004/101/EG van 27 oktober 2004;

Overwegende de beschikking van de Commissie van 16 januari 2007 inzake het nationaal plan voor de toewijzing
van broeikasgasemissierechten dat door België is aangemeld overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees
Parlement en de Raad;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° broeikasgassen: koolstofdioxide(CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK’s),
perfluorkoolstoffen (PFK’s) of zwavelhexafluoride (SF6);

2° ton koolstofdioxide-equivalent: een metrische ton koolstofdioxide (CO2) of een hoeveelheid van een ander
broeikasgas met een gelijkwaardig aardopwarmingspotentieel;

3° emissierecht: een overdraagbaar recht om gedurende een bepaalde periode één ton CO2-equivalent aan
broeikasgassen uit te stoten;
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