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Heel kort over VEKA
� Vanaf 1 januari 2021

� Op basis van Vlaams 
regeerakkoord

� Bedoeling: slagkrachtiger Vlaams 
energie- en klimaatbeleid

� Momenteel: +/- 150 
personeelsleden

� Meer info: 
https://www.energiesparen.be/ov
er_veka

� Vacatures: 
https://www.vlaanderen.be/werk
en-voor-vlaanderen/vacatures

https://www.energiesparen.be/over_veka
https://www.energiesparen.be/over_veka
https://www.energiesparen.be/over_veka
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures


De wetgevende voorstellen 

‘Inhoudelijke’ indeling  - 4 ‘sectoren’:

1. Herziening bestaande ETS – vaste installaties (ind + e-sector)  🡨 focus
2. Uitbreiding ETS naar scheepvaart   
3. Nieuw ETS voor gebouwen en transport   🡨 focus
4. Herziening bestaande ETS – luchtvaart

(ook niet over Own Resources Decision …)



Disclaimer

Beschrijving stand van zaken is:

� sowieso een subjectieve inschatting/weergave (en 
daardoor ook niet exhaustief)

� een momentopname (kan soms snel veranderen)
� indien “weinig discussie” binnen Raad, betekent dit soms 

ook dat er nog niet “in depth” over is gediscussieerd (cfr. 
aanpak FR)



Historiek en behandeling in Raad

• 14 juli 2021: voorstellen van COM

• SI voorzitterschap (2de helft 2021): vnl. verhoging 
‘understanding’ van de voorstellen + verkenning

• Raad Leefmilieu 20-Dec-21

• FR voorzitterschap (1ste helft 2022):
- al redelijk wat technische kwesties min of meer “afgeklopt” (op WPEs)
- Raad Leefmilieu 17-Mrt-22
- men zal nu vermoedelijk vnl. beginnen werken met COREPERs (voor de 

gevoeliger punten)
- Raad Leefmilieu 28-Jun-22: general approach



Standpunten in BE

• Verschillende regeringen hebben reeds in 2de helft 2021 
standpunten/visienota’s op de respectievelijke regeringen 
goedgekeurd, bv.

• Vlaams visienota van 5 november 2021 
https://energiesparen.be/europees-klimaatbeleid
(met duidelijke standpunten over belangrijkste topics)

• Standpuntbepaling op BE niveau omtrent bepaalde aspecten 
(-> DGE)

https://energiesparen.be/europees-klimaatbeleid


Bespreking van enkele
hot topics

1. de ETS cap (overall, incl. max. hoeveelheid gratis)
2. de gratis toewijzing van emissierechten (en vermijden CSCF)
3. het MSR en annuleringsmechanisme
4. de veiling van emissierechten
5. de scope van het ETS
6. het nieuw ETS Buildings and Road Transport (BRT)



1. de ETS cap
Voorstel COM (ter herinnering):

�ETS cap numbers (tabel VEKA, bevestigd door DG CLIMA)

(rebasing in 2024 ; jaarlijkse daling met +/- 85 Mton EUAs vanaf 2025)

(huidige EU ETS uitstoot in 2020: 1.350 Mton CO2e (incl. UK), 1.224 Mton CO2e (excl. UK)

(totale BE ETS uitstoot = 42 Mton CO2e in 2020, komende van 66 Mton CO2e in 2005)

�Max amount berekening (tabel VEKA, bevestigd door DG CLIMA)



1. de ETS cap
Stand van zaken binnen Raad:

- weinig discussie over eindpunt van de cap (i.e. de -61% reductie 
t.o.v. 2005), en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot 
verhoging van de lineaire factor

- wél discussie (ook in BE) over de al dan niet noodzaak voor 
rebasing van de cap (voorstel COM: iets meer dan 100 Mton 
EUAs na goedkeuring van de richtlijn), wat ook impact kan 
hebben op latere discussies over hoogte noodzakelijke lineaire 
factor (VL: geen voorstander)

- weinig (voorlopig?) discussie over opsplitsing free allowances – 
auctioning (ook geen onderdeel van voorstel COM) (weliswaar: 
link met CSCF)



2. de gratis toewijzing van 
emissierechten (en vermijden CSCF)

Stand van zaken binnen Raad:

- iedereen wil CSCF vermijden (volgens COM: ‘slechts’ van 
toepassing in 2030, à rato van 88%)

- weinig/geen discussie over aanscherpingsvoorstel COM omtrent 
maximale improvement rate bestaande benchmarks (weliswaar: 
wél mogelijks discussie over fall back benchmarks)

- behoud carbon leakage framework (100% gratis toewijzing voor 
installaties behorende tot carbon leakage sectoren tot 2030) niet 
ter discussie

- dynamische toewijzing (geïntroduceerd sinds 2021) niet ter 
discussie



2. de gratis toewijzing van 
emissierechten (en vermijden CSCF)

Stand van zaken binnen Raad:

- de mogelijkse 25% reductie in gratis toewijzing indien rendabele 
maatregelen uit energie-audits niet worden genomen

- wat twijfel bij sommige Lidstaten omtrent haalbaarheid, gelijke behandeling, 
noodzaak, …

- BE/VL voorstander van dit voorstel, waarbij (uiteraard) gelijk speelveld 
gegarandeerd moet worden 

- link tussen gratis toewijzing en CBAM
- cfr. recente (15-Mrt-22) ‘partial’ general approach over CBAM op Raad ECOFIN
- VL/BE (en tal van andere Lidstaten) kaarten problematiek van impact op de 

exportgerichte en de downstream industriële sectoren: oplossingen uit voorstel 
CBAM niet voldoende -> oplossing via ETS richtlijn? 

- CBAM allowances die ‘vrijkomen’ -> in 1ste instantie t.b.v. vermijden CSCF?



3. het MSR en annuleringsmechanisme

Stand van zaken binnen Raad:

- verschillende meningen/visies (ook binnen BE), ook al heeft 
iedereen begrip voor ev. nood aan interventies in geval van 
prijsschommelingen

- verlenging verhoogde intake rate (van 24%) voor MSR tot 2030
- VL: geen voorstander

- annulering van alles boven 400 mio. EUAs in MSR
- VL: geen voorstander (o.a. omwille van noodzaak dat MSR zijn “werk” moet 

kunnen doen) -> alternatieve drempels



4. de veiling van emissierechten

Stand van zaken binnen Raad:

- relatief weinig discussie (bv. over verdeling tussen LS) 
- FR voorstel om de ‘shall’ uit COM voorstel te vervangen door 

‘should’ (inzake al dan niet verplicht gebruik veilingopbrengsten 
voor klimaatgerelateerde uitgaven)

- VL/BE voorstander van ‘shall’ (en niet akkoord met FR voorstel)



5. de scope van het ETS

Stand van zaken binnen Raad:

- relatief weinig discussie (behoudens enkele technische issues)
- geen discussie over al dan niet ‘waste incineration’ under ETS 

(maakt ook geen deel uit van voorstel COM)



6. het nieuw ETS Buildings
and Road Transport (BRT)

Cap estimates (voorstel COM):

- Iets meer dan 1.109 mio. in 2024

- 2025: 1.052

- 2026: 995

- 2027: 938

- 2028: 881

- 2029: 824

- 2030: 767



6. het nieuw ETS Buildings
and Road Transport (BRT)

Uiteraard redelijk wat veilingopbrengsten die moeten verdeeld 
worden (voorstel COM):



6. het nieuw ETS Buildings
and Road Transport (BRT)

Stand van zaken binnen Raad:
• sommige LS voorstander (met zelfs vraag naar bredere scope – alle 

brandstoffen en alle sectoren), o.w.v. noodzakelijke plaats in de policy mix

• andere LS bezorgd omwille van impact op huishoudens, verhoging 
energie-armoede, groter effect op armere LS, vermeende beperkte 
meerwaarde op vermindering uitstoot, … (cfr. ook link met Social Climate 
Fund)

• BE: “nous gardons nos inquiétudes quant à la pertinence et aux impacts 
socio-économiques” ; “nous considérons qu’une contribution efficace de ces 
secteurs peut se faire notamment via des normes européennes 
ambitieuses”

• outcome ? (gegeven feit dat er hier en daar ‘openingen’ worden gemaakt)



Next steps in 1ste helft 2022

To be continued

- WPE (en vooral COREPER) meetings
- Impact RepowerEU?
- Nogmaals naar Europese Raad?
- Doelstelling: general approach op Raad Leefmilieu dd. 28-Jun-22



Herziening bestaand
EU ETS Vaste Installaties

�Meer details op volgende slides (ter info)



ETS cap
Wat zou niet worden gewijzigd?

1. cap 2021-2023
2. scope (behoudens minimale 

wijzigingen)

Wat wordt wél voorgesteld?
1. verhoging lineaire factor van 2,2% 

naar 4,2% zodat 2030 eindpunt wordt 
aangescherpt (-61% t.o.v. 2005)

2. éénmalige verlaging huidige cap 
(mogelijks 2024) met 117 M EUAs

3. vervolgens lineair traject



Veiling van emissierechten

Wat zou niet worden gewijzigd?
1. huidige verdeelsleutel verdeling 90% van de door Lidstaten 

te veilen emissierechten (i.a. avg 05-07)
2. min. % te veilen emissierechten (57%) van cap (waardoor 

impliciet max. 43% voor gratis toewijzing), met mogelijke 
verlaging tot 54%

Wat wordt wél voorgesteld?
1. verplichting (shall ipv should) om 100% van 

veilinginkomsten te gebruiken voor energie- en 
klimaatregelateerde uitgaven



Gratis toewijzing van emissierechten
Wat zou niet worden gewijzigd?

1. carbon leakage factoren en carbon leakage lijst (vast tot 2030)
2. principe van dynamische toewijzing
3. eventuele bepalingen voor na 2030

Wat wordt wél voorgesteld?
1. verhoging max. aanscherping EU-wide benchmarks: van 1,6% naar 2,5%
2. verbreden definitie bepaalde product benchmarks
3. uitfasering van gratis toewijzing voor sectoren/producten (staal, 

cement, kunstmest, aluminium en elektriciteit) onder CBAM
4. 25% afhankelijk van nakomen energie-efficiëntieverplichtingen 
5. schrapping definitie “electricity generator”
6. geen inleveringsverplichting voor perm. gebonden CO2 in producten



MSR en annuleringsmechanisme

Wat zou niet worden gewijzigd?
1. grenzen vanaf wanneer te veilen EUAs naar/uit MSR worden 

gebracht/gehaald (max. 833, min. 400 mio. EUAs)
2. bijkomende veiling van EUAs indien MSR < 400: 100 mio. EUAs 
3. mechanisme om EUAs te annuleren in MSR

Wat wordt wél voorgesteld?
1. verlenging tot 2030 van de hogere intake rate van te veilen 

emissierechten t.b.v. MSR: 24% i.p.v. de in 2023 normaal tot 12% 
verlaagde)

2. absolute drempel voor annulering van emissierechten in MSR: vanaf 
overschrijding drempel 400 mio. EUAs 



Innovatiefonds

Wat zou niet worden gewijzigd?
1. achterliggend doel: “support innovation in low-carbon technologies and 

processes, […] as well as products substituting carbon intensive ones 
[…], and to help stimulate […] CCS, […] innovative renewable energy 
and energy storage technologies

Wat wordt wél voorgesteld?
1. vergroten middelen: van 450 mio. EUAs naar 650 mio. EUAs (w.o. 150 

mio. uit nieuw ETS), alsmede EUAs van CBAM
2. introductie concept van “Carbon Contracts for Difference” bij verdeling 



Moderniseringsfonds

Wat zou niet worden gewijzigd?
1. achterliggend doel: “fund to improve energy efficiency and modernise the 

energy systems” in bepaalde Lidstaten (met een lager dan gemiddeld 
BBP/capita)

Wat wordt wél voorgesteld?
1. vergroten omvang: van 2% van de cap, naar 4,5%
2. aandeel van inkomsten die naar prioritaire investeringen moet gaan: van 

70% naar 80%
3. geen uitzonderingen meer wat betreft het verbod om fossiele 

brandstoffen niet te steunen
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