
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2014/207398]

7 NOVEMBER 2014. — Aanduiding van de vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest
in de Nationale Klimaatcommissie

Conform artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke 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, heeft de Vlaamse Regering op 7 november 2014 de
volgende personen aangesteld als vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest in de Nationale Klimaatcommissie:

Als effectieve leden:
- de heer Karel Debeuf, raadgever van minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en

Landbouw;
- de heer Steven Van Muylder, raadgever van minister Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse

Regering en Vlaams minister van Onderwijs;
- mevrouw Stefanie Corens, raadgever van minister Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse

Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie;
- de heer Samir Louenchi, adjunct-kabinetschef van minister Liesbeth Homans, viceminister-president van de

Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebe-
strijding;

Als plaatsvervangende leden:
- de heer Edmond (Sam) De Smedt, kabinetschef van minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving,

Natuur en Landbouw, als plaatsvervangend lid voor de heer Karel Debeuf;
- mevrouw Annemie Neyens, ingenieur bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Lucht,

Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, als plaatsvervangend lid voor de heer Steven Van Muylder;
- de heer Bram Delvaux, adjunct-kabinetschef van minister Annemie Turtelboom, viceminister-president van de

Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, als plaatsvervangend lid voor mevrouw
Stefanie Corens;

- de heer Victor Dries, raadgever van minister Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, als
plaatsvervangend lid voor de heer Samir Louenchi.
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Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2014/36897]

10 NOVEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 januari 2013 houdende
vaststelling van het sjabloon voor het monitoringplan voor BKG-installaties, alsmede vaststelling van
richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het decreet
van 14 februari 2014, artikel 8.2.1., § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 april 2014, artikel 104;

Gelet op advies 54.764/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de wetten op de raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het sjabloon voor het verbeteringsverslag dat ter beschikking wordt gesteld, gebaseerd is op een
sjabloon dat op de 69ste sessie van het Climate Change Committee op 18 juni 2013 door de Lidstaten werd vastgesteld,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 januari 2013 houdende vaststelling van het sjabloon voor
het monitoringplan voor BKG-installaties, alsmede vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het
monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“8° als sjabloon voor het verbeteringsverslag geldt hetgeen ter beschikking wordt gesteld op de website van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.”

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 2/1. Als landenspecifieke niveau 2a waarden, vermeld in artikel 31, lid 1, punt b) en punt c) van de
Verordening, geldt hetgeen is opgenomen in bijlage VIII, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.”

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch staatsblad.

Brussel, 10 november 2014.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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Bijlage :

Bijlage VIII. – Landenspecifieke niveau 2a waarden

Brandstof Soortelijke
massa

Emissiefactor
(ton CO2 /TJ)

Calorische onderwaarde
(TJ/kton)

Gassen

Aardgas 56.1

Butaan 0.585 kg/dm` 63.1 45.7

Propaan 0.526 kg/dm` 63.1 46.1

Vloeistoffen

Gas- en dieselolie 0.85 kg/liter 74.1 42.279

Lamppetroleum 0.80 kg/liter 71.9 48.375

Extra zware stookolie 0.95 kg/liter 77.4 40.604

Gemengd vloeibaar gas (LPG) 0.55 kg/liter 63.1 45.949

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 november 2014 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 4 januari 2013 houdende vaststelling van het sjabloon voor het monitoringplan voor BKG-installaties,
alsmede vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede
verbintenisperiode.

Brussel, 10 november 2014.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

J. SCHAUVLIEGE
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Leefmilieu, Natuur en Energie

[2014/207400]

10 NOVEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2014
houdende vaststelling van het sjabloon en de toelichting bij het emissiejaarrapport voor BKG-installaties
tijdens de tweede verbintenisperiode

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het decreet
van 14 februari 2014, artikel 8.2.1., § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 april 2014, artikel 104;

Gelet op advies 54.765/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het sjabloon voor het verificatierapport dat ter beschikking wordt gesteld, gebaseerd is op een
sjabloon dat op de 59ste sessie van het Climate Change Committee op 11 juli 2012 door de Lidstaten werd vastgesteld;

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 januari 2014 houdende vaststelling van het sjabloon en
de toelichting bij het emissiejaarrapport voor BKG-installaties tijdens de tweede verbintenisperiode wordt een punt 5o

toegevoegd, dat luidt als volgt:

″5o verordening nr. 600/2012: Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de
verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord ″kan″ vervangen door het woord ″geldt″ en wordt de zinsnede
″gebruikt worden dat″ opgeheven;

2o in paragraaf 2 wordt de zinsnede ″Op de website wordt tevens uitgelegd hoe de exploitant een papieren versie
van het geverifieerde emissiejaarrapport bij de afdeling kan indienen.″ opgeheven;

3o er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

″§ 3. Als sjabloon voor het verificatierapport, vermeld in artikel 27 van verordening nr. 600/2012, geldt het sjabloon
dat ter beschikking wordt gesteld op de website.″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 november 2014

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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