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Praktische afspraken

 Luidspreker gedempt? Camera uit? 
 Informatieve sessie met bevragingsformulier na afloop



Agenda

 Korte verwelkoming (Wim Buelens, VEKA)
 Warmteplan 2025 (Cathérine Vanthienen, VEKA)
 Kerncijfers warmtenetten (Bram van der Heijde, VREG)
 Consensustekst warmtenetmodel (Cedric Depuydt, VVSG)
 Wijzigingsvoorstellen regelgeving (Jo Neyens, WNVL)
 Inspiratiekaart warmtezonering (Gawein Van Daele, VVSG)



Warmteplan 2025



Warmteplan 
2025

https://www.energiesparen.be/warmteplan
25 maatregelen + 15 onderzoekspunten

Trekkende en te betrekken partijen: VEKA, 
VREG, Wonen, LV, VLM, GO!, VEB, OMG, 
VLAIO, EWI, VMM, VPO, VDAB, ABB, Fluvius, 
WNVL, ODE, VVSG, Flux50

 F.1 Governance warmteplan 2025
→ Rollend actieplan (fit for 55)
→ Overlegorganen: 

samenwerkingsverband warmte VO, 
stroomgroep HE, 
warmtebeleidsplatform

Visienota VR 10/12/2021





Duurzaam verwarmen
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Duurzaam verwarmen / afbouw fossiel (1)
 A.8 Verlagen verhouding 
elektriciteitsprijs/aardgasprijs en 
afbouw cap aansluitkost nieuwe 
aardgasaansluitingen

→ Beperken kosten openbare 
dienstverplichting in 
elektriciteitsfactuur

→ Uitfaseren WKK-steun fossiele 
brandstoffen

→ Uitfaseren lokale heffing masten 
sleuven

→ Wegvallen cap aansluitkost nieuwe 
aardgasaansluiting

→ Aardgasheffing niet-res gebruikers
→ Overleg Federale Overheid

 A.9 Subsidiekader duurzaam 
verwarmen

→ Hogere REG-premies hybride en 
lucht/water WP

→ Verbreding doelgroep met hogere 
premie (doelgroep 3)

 A.10 Warmtepomptarief
→ VREG onderzoek tariefaanpassing
→ Fluvius onderzoek invoering 

tijdsafhankelijke 
distributienettarieven (eind 2023)

 B.5.a Onderzoek naar de impact 
van het capaciteitstarief en andere 
hervormingen 

→ VREG,VEKA



Duurzaam verwarmen / afbouw fossiel (2)
 B.1 Fossielvrij verwarmen en 
stimuleren groene warmte in 
nieuwbouw

→ Verbod stookolie 2022
→ Afbouwpad definitie grote 

verkavelingen en 
groepswoningbouwprojecten

→ 2023 gasketel aangevuld met hybride 
warmtepomp

→ 2026 geen gasaansluiting meer 
mogelijk

→ Verhoging minimum aandeel HE, 
meer aandacht voor restwarmte

 B.2 Uitfaseren stookolie en 
beëindiging premie 
aardgascondensatieketel in bestaande 
gebouwen 

→ Verbod vervanging stookolieketel 
2022

→ Wonen 2026/7 geen premie meer 
voor gascondensatieketel voor 
doelgroep 3 

 B.3 Minimum aandeel HE voor EPC 
NR

→ Verstrengingspad min aandeel HE 
vastleggen

→ Meer aandacht voor restwarmte



Duurzaam verwarmen / afbouw fossiel (3)
 B.5.b Onderzoek lage temperatuur 
afgifte

→ OMG onderzoek drempels om nodige 
isolatiekwaliteit te halen 
(rooilijndecreet)

→ Onderzoek hoe lage 
temperatuurverwarming verder 
stimuleren

 B.5.c Onderzoek warmteopslag en 
flexibiliteit

→ Aanbevelingen werkprogramma 
WNVL

→ Flexibiliteitsplan 2025

 B.5.d Onderzoek ondiepe 
geothermische boringen publiek 
domein

→ Werkprogramma ODE
→ Samenwerkingsverband VO + VVSG

 B.5.n Onderzoek fossielvrije 
werking aanduiden in EPC

→ Res en kleine nres
→ (EPC NR is al gebaseerd op aandeel 

HE)

 B.5.m Onderzoek verhogen 
instroom installateurs groene warmte

→ Opleidingen, herscholingen 
→ VDAB



Lokaal warmtebeleid

 E.1 Actualiseren warmtekaart

 E.3 Regionale Ruimtelijke 
Energiestrategieën stimuleren

→ Studie Vlaams Planbureau 
voor Omgeving draaiboek RRES

→ Werkprogramma VVSG Netwerk

 E.2 Ondersteunen lokale besturen 
in opmaak lokaal warmteplan

→ Werkprogramma VVSG Netwerk 
klimaat

→ LEKP
→ Warmtegids

 D.3 Data verzamelen, ontsluiten
→ Energiekaart
→ VVSG capteert datanoden, VEKA

bekijkt potentieel, kosteneffectiviteit, 
koolstofintensiteit en ondersteunt 
ontsluiting

→ Fluvius ontsluiten beschikbare data 
aardgasinfra en elektriciteitsinfra

 B.4 acties duurzame verwarming 
Vlaams Energiebedrijf



Warmtenetten stimuleren (1)
 A.1 Call groene warmte

→ 2 calls per jaar
→ Extra infosessie voor potentiële 

aanvragers wetgeving en procedure

 A.5 Afschaffen steun biomethaan
→ Onderzoek Trinomics 2021
→ Aanpassing regelgeving calls, GSC

 C.1 Warmtenet beheermodel 
openbaar domein

→ Consensustekst VVSG, Fluvius, WNVL
→ Warmtebeleidsplatform

 C.2 Evaluatie regelgeving 
warmtenetten

→ Revisie EED, RED
→ TPA

 B.5.l Evalueren diepe 
geothermieprojecten

→ VEKA, VPO
→ Na meetgegevens stabiel regime



Warmtenetten stimuleren (2)
 B.5.g Onderzoek aansluit 
premie/plicht

→ premie bestaande woningen
→ Plicht grote gebouwen

 C.3 Uitbreidingsplannen bestaande 
warmtenetten in kaart brengen

→ Werkprogramma WNVL bevraging 
naar plannen en belemmeringen

→ Visievorming

 B.5.f Onderzoek stimuleren aanleg 
warmtenetten op industrieterreinen

→ Kan restwarmte via EBO als 
verbredingsthema

→ Onderzoek Flux50 clusteraanpak voor 
warmte en energie uitwisseling op 
bedrijventerreinen, haven context, 
gebouwen.

 B.5.i Onderzoek voorwaarden bij 
vergunning

→ (her-)vergunning installatie of 
bedrijventerrein of 
renovatievergunning gebouw

→ Voorwaarden aanleg of aansluiten 
warmtenet, inzet restwarmte of 
groene warmte



Aanpassen certificatensteun (1)

 A.6 Lagere IRR voor berekening BF  
bij ingrijpende wijziging bestaande 
bio-WKK

→ Onderzoek Trinomics (afronding begin 
2022)

 A.5 Afschaffen steun biomethaan
→ Onderzoek Trinomics 2021
→ Aanpassing regelgeving calls, GSC

 A.7 Versterken handhavingskracht 
certificatendossiers

 A.2 Hervorming certificaten: 
maximale warmtebenutting

→ (2019) Enkel GSC als warmte uit 
biogas of biomassa benut in 
kwalitatieve WKK

→ Afbouw BF GSC met 30% tegen 2025
→ Locatie nabij warmtevraag. 

 A.3.a Geen WKC voor nieuwe of 
ingrijpend gewijzigde fossiele WKK 
vanaf 2023

→ Geen investeringspremie fossiele 
micro-WKK vanaf 2022

→ Verlagen elektriciteitsfactuur 



Aanpassen certificatensteun (2)
 B.5.h Onderzoek link steun WKK 
biogas en biomassa aan EBO

→ Enkel mits EBO deelname steun
→ Koppelen aan 

voorwaarde energiebesparende 
maatregelen

 B.5.j Onderzoek NOx, methaan bij 
biogasprojecten

→ VMM
→ Steunbeleid kunnen afstemmen op 

netto milieu-impact



Industrie                Landbouw
 B.5.e Onderzoek vergroening niet-
ETS industrie

→ VLAIO studie Potentieel groene 
energiedragers. Hoe 10% uit RA 
behalen?

→ Bijstellen ambitie en instrumentarium

 B.5.o Onderzoek bij glastuinbouw
→ Onderzoek naar energiebesparende 

technieken en verwarming om verder 
te verduurzamen

→ LV

 B.5.k Onderzoek bijdrage biogas, 
waterstof verduurzaming verwarming

→ Onderzoek en marktontwikkeling EWI, 
VLAIO

 A.3.b Geen WKC voor nieuwe of 
ingrijpend gewijzigde fossiele WKK 
vanaf 2023

→ LV Vastleggen sectorspecifieke 
objectieven en maatregelen in 
glastuinbouw

 A.4 Vermijden inefficiënte 
benutting WKK op biogas

→ Onderzoek of digestaatdroging en 
andere warmtetoepassingen onder 
nuttige warmte moeten vallen



Digitaliseren en communicatie
 D.1 Databank 
verwarmingsinstallaties

→ Monitoring verduurzaming warmte

 D.2 Onderhoudsplicht 
verwarmingsinstallaties integreren in 
databank attesten

→ Ontsluiten info naar woningpas
→ Verwittigen onderhoud

 D.4 Communicatie 
→ Beslissingsboom duurzaam 

verwarmen
→ Campagne mee met de stroom: golf 

duurzaam verwarmen



VOOR MEER INFORMATIE
Cathérine Vanthienen

https://www.energiesparen.be/warmteplan
veka@vlaanderen.be
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