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//Bijlage bij “Visienota Afsprakenkader inzake het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan” 
 

OVERZICHT VAN EUROPESE RAPPORTERINGS-
VERPLICHTINGEN 
 
In de governanceverordening1 is bepaald welke elementen minimaal moeten worden gerapporteerd. 
Via uitvoeringshandelingen (‘implementing act’) kan de EC rapporteringsjablonen/standaardmodellen 
opleggen voor de structuur en het formaat van de verschillende rapporteringen. Voor de klimaat 
PAM’s en prognoses, rapportering i.v.m. steun aan ontwikkelingslanden en geschatte BKG-inventaris 
is dit reeds gebeurd.2 Voor het geïntegreerd voortgangsverslag moet nog een uitvoeringshandeling 
worden opgesteld.  
 
In de laatste kolom wordt weergegeven welke entiteit binnen de Vlaamse overheid een coördinatierol 
opneemt. Nadien moet nog worden gecompileerd tot een nationaal rapport.  
 
De verschillende rapporten zullen gepubliceerd worden op de website van de Nationale 
Klimaatcommissie (https://www.cnc-nkc.be/nl) en/of op de respectievelijke website(s) van de 
coördinerende entiteit:  

- VEKA: www.energiesparen.be 

- VMM: www.vmm.be 

- DKBUZA: www.fdfa.be.  

 
TABEL B1 MINIMAAL TE RAPPORTEREN GEGEVENS AAN DE EUROPESE COMMISSIE (2021-2024) 

Timing Te rapporteren  Coördinator VG 

15 januari 2021 ▪ Voorlopige BKG-inventaris 1990-2019 (cfr. MMR) VMM 

15 maart 2021 
 

▪ Definitieve BKG-inventaris 1990-2019 (cfr. MMR) 
waaronder eveneens de antropogene emissies van 
koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), 
stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen 
(VOS), in samenhang met de gegevens die reeds zijn 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn (EU) 2016/2284 voor het jaar X–2 

▪ Rapportering over broeikasgasbeleidslijnen en -
maatregelen en over prognoses (art. 18 
governanceverordening) 

VMM 
VEKA 
 

 
1 Verordening EU/2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de 
energie-unie en van de klimaatactie, gewijzigd bij Verordening EU 2021/1119 (“Europese Klimaatwet”) van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 juni 2021. 
2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1208 VAN DE COMMISSIE van 7 augustus 2020 betreffende de structuur, de indeling, 
de indieningsprocedure en de beoordeling van de informatie die door de lidstaten is verstrekt op grond van Verordening 
(EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 van 
de Commissie. 
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30 april 2021 ▪ Rapportering WKK en warmtenetten VEKA 

31 juli 2021 ▪ Geschatte (proxy) BKG-inventaris over 2020 (cfr. 
governanceverordening) 

▪ Verslag over gebruik van de opbrengsten uit de ETS-
emissierechtenveiling jaar 2020 

VMM 
VEKA 

30 september 
2021 

▪ Rapportering steun aan ontwikkelingslanden jaar 
2020 

DKBUZA 

15 januari 
2022 

▪ Voorlopige BKG-inventaris 1990-2020 (cfr. MMR) VMM 

15 maart 2022 ▪ Definitieve BKG-inventaris 1990-2020 (cfr. MMR) 
waaronder eveneens de antropogene emissies van 
koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), 
stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen 
(VOS), in samenhang met de gegevens die reeds zijn 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn (EU) 2016/2284 voor het jaar X–2 

VMM 

30 april 2022 ▪ Rapport m.b.t bereiken 2020 doelstellingen voor EE 
en HE 

▪ Rapportering WKK en warmtenetten 

VEKA 
 

31 juli 2022 ▪ Geschatte (proxy) BKG-inventaris over 2021 (cfr. 
Governance verordening) 

▪ Verslag over gebruik van de opbrengsten uit de ETS-
emissierechtenveiling jaar 2021 

VMM 
VEKA 

30 september 
2022 

▪ Rapportering steun aan ontwikkelingslanden jaar 
2021 

DKBUZA 

15 januari 
2023 

▪ Voorlopige broeikasgasinventaris 1990-2021  VMM 

15 maart 2023 ▪ Tweejaarlijks voortgangsrapport voor de 5 
dimensies van het NEKP 

▪ Rapportering over broeikasgasbeleidslijnen en -
maatregelen en over prognoses (art. 18 
governanceverordening) 

▪ Definitieve BKG-inventaris 1990-2021 (cfr. MMR) 
waaronder eveneens de antropogene emissies van 
koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), 
stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen 
(VOS), in samenhang met de gegevens die reeds zijn 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn (EU) 2016/2284 voor het jaar X–2 

VEKA 
 
VMM 
 

30 april 2023 ▪ Rapportering WKK en warmtenetten VEKA 

31 juli 2023 ▪ Geschatte (proxy) BKG-inventaris over 2022 (cfr. 
governanceverordening) 

▪ Verslag over gebruik van de opbrengsten uit de ETS-
emissierechtenveiling jaar 2022 

VMM 
VEKA 

30 september 
2023 

▪ Rapportering steun aan ontwikkelingslanden jaar 
2022 

DKBUZA 

15 januari 
2024 

Voorlopige broeikasgasinventaris 1990-2022 VMM 

15 maart 2024 ▪ Definitieve BKG-inventaris 1990-2022 (cfr. MMR) 
waaronder eveneens de antropogene emissies van 
koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), 
stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen 
(VOS), in samenhang met de gegevens die reeds zijn 

VMM 
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gerapporteerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn (EU) 2016/2284 voor het jaar X–2 

30 april 2024 Rapportering WKK en warmtenetten VEKA 

31 juli 2024 ▪ Geschatte (proxy) BKG-inventaris over 2023 (cfr. 
governanceverordening) 

▪ Verslag over gebruik van de opbrengsten uit de ETS-
emissierechtenveiling jaar 2023 

VMM 
VEKA 

30 september 
2024 

Rapportering steun aan ontwikkelingslanden jaar 
2023 

DKBUZA 

 
 
 




