
Warmtebeleidsplatform

24 maart 2022



Agenda
 Verwelkoming (Caroline Vermeulen, VEKA)
 Resultaten enquête warmtenetmodel toelichten (Caroline Vermeulen, VEKA)
 Resultaten enquête calls groene warmte (Sarah Van Tricht, VEKA)
 Terugkoppeling over werkgroepwerking:

→ Voortgang werkgroep aansluitpremie/plicht (Caroline Vermeulen, VEKA)
→ Opstart werkgroep gedifferentieerd warmtebeleid: (Cathérine Vanthienen, VEKA + Cedric 

Depuydt, VVSG)
 Varia: publieke consultatie VREG (Bram van der Heijde, VREG)
 Afsluiting + poll (Cathérine Vanthienen en Caroline Vermeulen, VEKA)

 Vragen na elk agendapunt

Praktische afspraken: Luidspreker gedempt? Camera uit?



Enquête warmtenetmodel 

Caroline Vermeulen
24 maart 2022



15 antwoorden
netbeheerder

1

AVI
3

warmteneteigenaar 
(geen AVI/netbeheerder)
2

sectorfederatie
5

studiebureau
1

steden/gemeenten
1



Huidige situatie:

Gemeente kan

• bouwheer warmtenet 
bepalen

• initiatieven faciliteren 
en reglementeren

Rol
+ 

keuzemogelijkheid
bewaren?

Vraag 1 : Huidige rol gemeenten

> 85% akkoord



Vraag 2: Extra rol gemeenten

(Mede-)eigenaar op 
hun openbaar 
domein.



Vraag 3: Welke andere mede-eigenaars

①
Gemeenten
Coöperaties

②
Coöperaties

Energiegemeen-
schappen

③
Energie-
gemeen-
schappen

Privébedrijven

Op gewicht

1. coöperaties
2. gemeenten
3. energiegemeen-

schappen
4. privé-bedrijven
5. netbeheerders



Vraag 4: Centrale netbeheerder

= bouwheer op openbaar 
domein

resultaatsverbintenis 
(energietransitiedoelstellingen

+
ontwikkelingscapaciteit)

enkel voor grootschalige / 
strategische / ‘transport’-

netten (transport)

80%

50% 50%

100%



Vraag 5: Centrale netbeheerder

= beheer op openbaar 
domein

Voor welke 
warmtenetten?

uitbreidingen

nieuwe
bestaande
enkel grootschalige/ 
strategische/ ‘transport’netten



Vraag 6: Unbundling

26 voordelen
• Uitsluitend voor zeer 

grote/complexe 
warmtenetten – meerdere 
producenten

• Bij TPA
• Kostenbeheersing/solidaris

eren
• Tarieven standaardiseren
• …

Beheer Levering/
productie



Vraag 6: Unbundling

47 nadelen
• Hogere kosten/hogere 

tarieven
• Remt warmtetransitie
• Complexiteit stijgt
• Geen kennis lokale situatie
• In Vlaanderen geen netten 

groot genoeg
• …

Beheer Levering/
productie



Vraag 7: Kader en toezicht

Als exclusieve rol realisatie 
en/of beheer

duidelijker kader en 
toezicht nodig

=



Vraag 7a: Kader

Kader bevat:
• manier van toegang
• betaalbare warmte 

garanderen

=



Vraag 7b: Vlaamse regulator

•

Als exclusieve rol realisatie 
en/of beheer

Vlaamse regulator nodig
met taken:

• Tariefmethodologie
• Prijsmethodologie 

warmtelevering
• Differentiatie nodig
• Andere

=



Vraag 7b: Centrale netbeheerder

Eerst tarieven

Centrale netbeheerder

=



Vraag 7c: Vlaamse regulator

Als geen exclusieve rol 
realisatie en/of beheer

• Tariefmethodologie
• Prijsmethodologie 

warmtelevering
• Differentiatie nodig
• Andere



Vraag 7c: Vlaamse regulator

Differentiatie type 
warmte-afnemer nodig



Vraag 7d: Vlaamse regulator

Kader leveringszekerheid 
sterker uitwerken
• ja
• nee
• enkel indien specifieke

netbeheerder 
• andere



Vraag 8: Onderscheid bestaand - nieuw

Ingrijpende wijzigingen 
regelgeving

Onderscheid 
bestaande

-
nieuwe

warmtenetten



Vraag 9: TPA

Enkel voor grootschalige 
warmtenetten belangrijker

Grens:
• > 25 MWth
• > 5 MWth
• groot # aansluitingen
• andere



Vraag 9a: In geval van TPA …

Verplichte ontbundeling

warmtenetbeheerder
-

warmteproducent

(vermijden ongelijke 
toegang tot warmtenet)



Vraag 9b: In geval van TPA …

Negotiated third party 
access:

Vrije onderhandeling 
over toegang



Vraag 9c: In geval van TPA …

Regulator:

• Toegang haalbaar

• Toegangs-
voorwaarden
• transparant
• evenwichtig



Vraag 10: Steun

Objectief en 
transparant toewijzen

Op basis van:
• kostenefficiëntie 
• vermindering van 

broeikasgasemissies 



Vraag 11: Steun

• investeringssubsidie
• lening (achtergesteld)
• kapitaal – overheid 

gedeeltelijk eigenaar
• contracts for difference

ifv marktwaarde 
warmtelevering

• andere



Vraag 12: Aansluiting afnemers

Moet gestimuleerd 
worden

• Via aansluitverplichting

• Via aansluitpremie

Onderscheid type 
afnemers



Resultaten en enquête call groene 
warmte, restwarmte en warmtenetten 

Sarah Van Tricht
24 maart 2022



Aanvragen call 2021-2

18

9
groene 
warmte

8 
warmte-
netten

4
rest-

warmte

rest
(55%)

ingediend
€ 10,6

mio
(45%)

Totaal beschikbaar € 23,5 mio



Goedgekeurde projecten call 2021-2

15

7
groene 
warmte

7 
warmte-
netten

4
rest-

warmte

Rest; 
17,4 mio

74%

Goedgekeurd; 
6,1 mio

26%

Totaal beschikbaar € 23,5 mio



Enquête

 Doel
→ Indienprocedure verbeteren
→ Zicht krijgen op toekomstige projecten
→ Belemmeringen 
→ Infosessie voorbereiden

 44 antwoorden



Enquête: Indienprocedure
 Verduidelijking



Enquête: Toekomstige projecten

Twijfelen aan 
deelname call; 

14

Pas indienen in 
najaar; 8

Eén project in 
komende call; 

11

Meerdere 
projecten in 

komende call; 4

Nemen deel 
aan komende 

call; 15

37 projecten



Enquête: Belemmeringen

 Grote ontwikkelings- en studiekost >< onzekerheid call
→ Bankwaarborg
→ Geen contractuele verbintenissen
→ Laagst gerangschikte project valt af  

 Geen steunmogelijkheden eindgebruikersapparatuur

 GSC, technologie komt niet in aanmerking of wegvallen 
steun voor nieuwbouwprojecten 



Enquête: Infosessie

 Morgen infosessie 
→ Deel één: algemene informatie over de call
→ Deel twee: voorbeelden + overzicht 

aandachtspunten

 Meer dan 70 inschrijvingen



VOOR MEER INFORMATIE
Caroline Vermeulen

T 02 553 46 26
veka@vlaanderen.be

│35


