VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2007/36477]
28 JUNI 2007. — Ministerieel besluit
betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest
door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing
van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, inzonderheid op artikel 21;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006 en 1 september 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen, inzonderheid op artikel 27, 28, 29, 32ter en 32sexies, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 januari 2007;
Overwegende dat de Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 met
betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto van de lidstaten vereist dat ze hun
goedkeuringsprocedure voor CDM- en JI-projectactiviteiten uitwerken,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1° projectontwerpdocument :
a) in geval van een CDM-projectactiviteit : het document, vermeld in punt 5, (m), van de bijlage bij
beslissing 3/CMP.1 inzake regels en procedures voor een mechanisme voor schone ontwikkeling, zoals gedefinieerd in
artikel 12 van het Protocol van Kyoto;
b) in geval van een JI-projectactiviteit : het document, vermeld in punt 3, e), van de bijlage bij de beslissing 9/CMP.1
inzake richtsnoeren voor de implementatie van artikel 6 van het Protocol van Kyoto;
2° validatierapport : het rapport van het proces van onafhankelijke validatie van een projectactiviteit door een
hiertoe geaccrediteerde operationele entiteit overeenkomstig de desbetreffende richtsnoeren, aangenomen op grond
van artikel 12 van het Protocol van Kyoto;
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3° determinatierapport : het rapport van het proces van onafhankelijke determinatie van een projectactiviteit door
een hiertoe geaccrediteerde onafhankelijke entiteit, overeenkomstig de desbetreffende richtsnoeren, aangenomen op
grond van artikel 6 van het Protocol van Kyoto.
Art. 2. Ter uitvoering van artikel 32ter van het besluit inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen moet een verzoek tot goedkeuring van een CDM-projectactiviteit minstens de volgende documenten bevatten :
1° het projectontwerpdocument van de projectactiviteit, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van
het UNFCCC;
2° een verklaring van de aanvrager dat de deelname aan de projectactiviteit in overeenstemming is met de
desbetreffende richtsnoeren, uitvoeringsvoorwaarden en procedures overeenkomstig het UNFCCC, het Protocol van
Kyoto en de toepasselijke Vlaamse regelgeving. Voor het opmaken van die verklaring wordt gebruikgemaakt van het
formulier dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, ter beschikking stelt;
3° de goedkeuringsbrief, afgeleverd door de aangewezen nationale autoriteit van het gastland;
4° het validatierapport van de projectactiviteit, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van het
UNFCCC of, als het rapport nog niet publiek beschikbaar is, een voorlopige versie ervan;
5° een kopie van een geldig identificatiebewijs als de aanvrager een natuurlijk persoon is; het identificatienummer
van de Kruispuntbank van Ondernemingen, of, bij gebreke daaraan, een extract uit een handelsregister of een
gelijkwaardig document als de aanvrager een rechtspersoon is;
6° een schriftelijke verklaring van alle projectdeelnemers, waarin ze bevestigen dat de aanvrager aan de lijst van
de projectdeelnemers uit het projectontwerpdocument zal worden toegevoegd, als de aanvrager in het projectontwerpdocument niet als projectdeelnemer voorkomt.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 32ter van het besluit inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen moet een verzoek tot goedkeuring van een JI-projectactiviteit minstens de volgende documenten bevatten :
1° als de procedure, vermeld in sectie E van de bijlage bij de beslissing 9/CMP.1 inzake richtsnoeren voor de
implementatie van artikel 6 van het Protocol van Kyoto, van toepassing is op de JI-projectactiviteit :
a) het projectontwerpdocument, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van het UNFCCC;
b) een verklaring van de aanvrager dat de deelname aan de projectactiviteit in overeenstemming is met de
desbetreffende richtsnoeren, uitvoeringsvoorwaarden en procedures overeenkomstig het UNFCCC, het Protocol van
Kyoto en de toepasselijke Vlaamse regelgeving. Voor het opmaken van die verklaring wordt gebruikgemaakt van het
formulier dat de minister, bevoegd voor het leefmilieu, ter beschikking stelt;
c) de goedkeuringsbrief, afgeleverd door het aanspreekpunt van het gastland;
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d) het determinatierapport van de projectactiviteit, zoals publiek beschikbaar gemaakt via het secretariaat van het
UNFCCC, of, als het rapport nog niet publiek beschikbaar is, een voorlopige versie ervan;
e) een kopie van een geldig identificatiebewijs als de aanvrager een natuurlijk persoon is; het identificatienummer
van de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij gebreke daaraan, een extract uit een handelsregister of een
gelijkwaardig document als de aanvrager een rechtspersoon is;
f) een schriftelijke verklaring van alle projectdeelnemers, waarin ze bevestigen dat de aanvrager aan de lijst van de
projectdeelnemers uit het projectontwerpdocument zal worden toegevoegd, als de aanvrager in het projectontwerpdocument niet als projectdeelnemer voorkomt.
2° als de procedure, vermeld in punt 1°, niet van toepassing is :
a) de goedkeuringsbrief, afgeleverd door het aanspreekpunt van het gastland;
b) de documentatie die aan de basis ligt van de goedkeuring van de JI-projectactiviteit door het gastland,
overeenkomstig de relevante nationale richtsnoeren van het gastland;
c) een verklaring van de aanvrager dat de deelname aan de projectactiviteit in overeenstemming is met de
desbetreffende richtsnoeren, uitvoeringsvoorwaarden en procedures overeenkomstig het UNFCCC, het Protocol van
Kyoto en de toepasselijke Vlaamse regelgeving. Voor het opmaken van die verklaring wordt gebruikgemaakt van het
formulier dat de minister, bevoegd voor het leefmilieu, ter beschikking stelt;
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d) een kopie van een geldig identificatiebewijs als de aanvrager een natuurlijk persoon is; het identificatienummer
van de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij gebreke daaraan, een extract uit een handelsregister of een
gelijkwaardig document als de aanvrager een rechtspersoon is;
e) een schriftelijke verklaring van alle projectdeelnemers, waarin ze ermee instemmen dat de aanvrager
projectdeelnemer wordt, indien de aanvrager nog niet gemachtigd werd om deel te nemen aan de JI-projectactiviteit.

Art. 4. De documenten, vermeld in artikelen 2 en 3, moeten in het Nederlands, Frans of Engels opgesteld zijn. Als
dat niet het geval is, moet door een beëdigd vertaler een vertaling in een van die talen worden bijgevoegd.

Art. 5. Een verzoek tot goedkeuring van een projectactiviteit moet zowel elektronisch als schriftelijk worden
ingediend bij de dienst Lucht en Klimaat van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van de
Vlaamse overheid.

Art. 6. In afwijking van artikelen 2 tot en met 5, zullen in geval van toetreding door het Vlaamse Gewest tot een
fonds, beheerd door een internationale organisatie, gericht op de aankoop van CER’s of ERU’s, overeenkomstig
artikel 32septies § 1, 1°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare
emissierechten voor broeikasgassen, de door het fonds bepaalde regels voor het indienen van een verzoek tot
goedkeuring van een projectactiviteit gelden.
Brussel, 28 juni 2007.
K. PEETERS

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

http://www.emis.vito.be

Belgisch Staatsblad d.d. 31-08-2007

