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Ministerieel besluit tot vaststelling van het sjabloon van het 
emissiejaarrapport voor BKG-installaties en het sjabloon van 
het verificatierapport voor de periode 2021-2030 

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
artikelen 8.2.1,§2, ingevoegd bij 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, 3°, 4° en 6°.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste is vervuld:
- de Raad van State heeft advies 71.004/1 gegeven op 9 maart 2022, met 
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- 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; 
- uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/2067 van de Commissie van 19 december 
2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.

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

Artikel 1. De exploitant van een BKG-installatie gebruikt voor de indiening van het 
geverifieerde emissiejaarrapport bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, 
vermeld in artikel 4.10.1.5, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het 
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sjabloon waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website van het 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Art.2. Het sjabloon voor het verificatierapport bij verificatie van het 
emissiejaarrapport wordt ter beschikking gesteld op de website van het Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap.

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

Brussel, 

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