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Ministerieel besluit tot vastlegging van de landspecifieke 
emissiefactor voor aardgas voor het emissiejaarrapport van 
BKG-installaties voor de emissies van het jaar 2021 

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
artikel 8.2.1, §2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare 
emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-
2030, artikel 68, 7°.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste is vervuld:
- de Raad van State heeft advies 70.829/1 gegeven op 4 februari 2022, met 
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- tijdens de in-country review onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) in 2018 kreeg België de aanbeveling om de 
standaard IPCC factor van 56,1 ton CO2/TJ niet langer te gebruiken en over te 
stappen naar een landspecifieke emissiefactor voor aardgas;
- de landspecifieke emissiefactor is van toepassing vanaf 2021 voor exploitanten 
van BKG-installaties die gebruik maken van de landspecifieke emissiefactor zoals 
voorzien in artikel 31, §1, b), van de uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van 
de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de 
emissies van broeikasgassen tijdens de periode 2021-2030;
- De landspecifieke emissiefactor voor aardgas voor het jaar n wordt jaarlijks 
uiterlijk op 5 januari van het jaar n+1 door de Federale Overheidsdienst Economie 
overgemaakt aan de gewesten;
- De landspecifieke emissiefactor voor aardgas voor het jaar 2021 werd op 21 
december 2021 door de FOD Economie medegedeeld.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
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- uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 
inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 
TOERISME BESLUIT:

Enig artikel. De standaardemissiefactor voor aardgas te gebruiken voor het 
emissiejaarrapport door exploitanten van BKG-installaties voor de emissies van het 
jaar 2021 bedraagt 56,53 ton CO2/TJ.

Brussel, 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR
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