
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/200712]

1 FEBRUARI 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke
installatie voor de referentieperiode 2013-2020

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissie-
rechten, tot oprichting van een ″Fonds wallon Kyoto″ (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen
van het Protocol van Kyoto, artikelen 5 en 5/3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011 betreffende de verzameling van de gegevens voor de
berekening van de kosteloze toewijzing van quota’s aan elke exploitant voor de periode 2013-2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die
het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze
emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020, gewijzigd op dezelfde dag, alsook door de
besluiten van 28 november 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 3 april 2014, 15 mei 2014, 25 september 2014,
26 februari 2015, 22 oktober 2015, 21 januari 2016, 3 maart 2016, 9 juni 2016, 16 maart 2017 en 12 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens;

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van

de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële
toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020, worden de regels van
de tabel betreffende de vennootschappen ″Holcim Belgique Obourg, IDEMPAPERS - SITE DE VIRGINAL″ en
″Carmeuse Four à Chaux Seilles″, gewijzigd als volgt:

″Installaties onderworpen aan artikel 5/3 van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling
voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een ″Fonds wallon Kyoto″ en betreffende de
flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (gedeeltelijke stopzetting in de zin van het besluit 2011/278/EU):

Id
Wallonië

Installatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

67 Holcim Belgique
Obourg

1 122 863 1 103 360 1 083 628 1 063 689 1 043 537 515 523 505 143 494 726

15 IDEMPAPERS -
SITE VAN
VIRGINAL

54 044 53 105 52 156 51 196 50 226 30 352 29 741 29 128

25 Carmeuse
Kalkoven Seilles

100 016 49 140 0 0 46 475 91 138 89 303 87 461

».
Art. 2. De Minister van Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 1 februari 2018.

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE
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