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Vooraf 
Overeenkomstig de bepalingen van het « Burden Sharing »- samenwerkingsakkoord en de beslissing 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017 wordt een overeenkomst met de 
Republiek Litouwen voorgesteld om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat te stellen zich te 
richten naar de Europese verplichtingen die zijn vastgesteld bij Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Concreet moet deze overeenkomst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat stellen om zijn 
verplichtingen voor het jaar 2020 na te komen, door te voorzien in de statistische overdracht van een 
hoeveelheid hernieuwbare energie (tussen 150 en 200 GWh) in 2021. Bovendien machtigt de 
overeenkomst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Republiek Litouwen om de statistische 
overdracht van hernieuwbare energie voor de jaren 2021 en daarna te organiseren (waarbij het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij wordt gelaten om, afhankelijk van zijn behoeften, al dan niet van 
deze mogelijkheid gebruik te maken). 

Aangezien de (over de Gewesten verdeelde) Belgische doelstellingen inzake het aandeel van productie 
van hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie in het kader van het Nationaal 
Energie- en Klimaatplan worden vastgesteld, herhaalt Brupartners dat hij de volgende twee adviezen 
heeft uitgebracht : 

- Het advies van 14 juni 2019 betreffende het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan 
2030 (NEKP) (A-2019-056-ESR) ; 

- Het initiatiefadvies van 20 december 2018 betreffende de Brusselse bijdrage tot het Energie-
en Klimaatplan 2030 (A-2018-092-ESR).  

Advies 
De vaststelling van een ambitieus klimaatbeleid (met name op het gebied van energieproductie uit 
hernieuwbare bronnen) is noodzakelijk gelet op de klimaatuitdaging. In dit verband herinnert 
Brupartners eraan dat hij voorstander is van de uitvoering van een investeringsbeleid in duurzame 
projecten, die een rechtmatige transitie naar een koolstofarme samenleving ondersteunen. 

Brupartners merkt op dat het onvermogen om de verbintenissen inzake de productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen na te komen gevolgen heeft voor de gewestelijke begroting (NVDR : de totale 
kosten van de overdracht van « hernieuwbare » GWh voor het jaar 2021 worden op 2,25 tot 3 miljoen 
euro geraamd). 

Brupartners verzoekt de Regering dan ook de nodige acties te ondernemen zodat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn verbintenissen inzake hernieuwbare energieproductie kan nakomen en 
aldus niet langer een beroep op het mechanisme van statistische overdracht hoeft te doen. 

Voor het overige heeft Brupartners geen opmerkingen aangaande het voorontwerp van ordonnantie 
houdende instemming met de overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van energie uit hernieuwbare bronnen. 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-056-esr/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2018/a-2018-092-esr/view
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