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//Bijlage bij “Visienota Afsprakenkader inzake het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan” 

AANDUIDING VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT VOOR 
UITVOERING VAN DE BIJKOMENDE MAATREGELEN VAN 
HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2021-2030 

Op 5 november 2021 heeft de Vlaamse Regering een extra pakket aan klimaatmaatregelen beslist (VR 
2021 0511 DOC 1237/1). Onderstaande tabel duidt, in lijn met van de beslissing van de VR van 3 april 
2020 (VR 2020 0304 DOC.0294/4TER), voor elke bijkomende maatregelen een trekkende en, 
desgevallend, ondersteunende entiteit aan.  

Onderstaande tabel met aanduiding van verantwoordelijke entiteiten per bijkomende maatregel is 
opgesteld, vertrekkende vanuit onderstaande uitgangspunten:  
• De verantwoordelijke entiteit is de entiteit die beschikt over de bevoegdheden en instrumenten

voor het uitvoeren van de maatregel in kwestie. De verantwoordelijke entiteit zorgt ervoor dat
andere entiteiten waar nodig betrokken worden bij de uitwerking/uitvoering van de maatregel.

• Het uitgangspunt is dat slechts één verantwoordelijke entiteit per maatregel wordt aangeduid
(de “trekkende entiteit”). Indien meerdere entiteiten de verantwoordelijkheid krijgen voor één
maatregel blijft er immers onduidelijkheid bestaan. Enkel wanneer het niet anders kan zijn twee
trekkende entiteiten voorgesteld.

• Voor bepaalde maatregelen wordt naast de “trekkende entiteit” ook een “ondersteunende
entiteit” aangeduid. Dergelijke ondersteunende entiteiten worden aangeduid indien de relevante
knowhow voor het uitvoeren van een maatregel versnipperd zit over de Vlaamse Overheid.

VR 2021 1712 DOC.1602/3BIS
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Nr.  Referentie in 
VR 2021 0511 
DOC.1237/1 

Sector Maatregel Trekkende entiteit Ondersteunende 
entiteit 

Transport en mobiliteit 
361 A.1 Transport Verdere inzet op modal shift naar zacht weggebruik en 

combimobiliteit 
bMOW dOMG  

362 B.2 Transport Federale overheid vragen voor uitfasering aankoop fossiele 
verbrandingsmotoren vanaf 1 januari 2029 

bMOW  

363 B.3 Transport Aanstelling transitiemanager elektrificatie mobiliteit bMOW  

364 B.4 Transport Verhoging (semi-)publieke laadpunten en aanscherping werf 
Mobiliteit LEKP 

bMOW & ABB  

365 B.5 Transport Onderzoek sturende fiscaliteit bMOW/VLABEL dFB 
366 B.6 Transport Verkennend juridisch en technisch onderzoek kilometerheffing 

bestelwagens 
bMOW VLABEL, dFB 

367 C.7 Transport Aanmoediging emissievrij vrachtvervoer door gunstig 
belastingregime 

bMOW/VLABEL  

368 C.8 Transport CO2-differentiatie in de kilometerheffing bMOW/VLABEL  
369 C.9 Transport Versnelde transitie naar zero-emissie vrachtvervoer over de weg bMOW VMM 

370 C.10 Transport Verdere inzet op modal shift naar water en vergroening hiervan  bMOW  

371 D.11 Transport Traject emissievrije bussen De Lijn  

Gebouwen 
372 A.12 Gebouwen Opleggen van een renovatie voor residentiële gebouwen na 

notariële overdracht 
VEKA  

373 A.13 Gebouwen Normerend kader voor niet-residentiële gebouwen VEKA  
374 A.14 Gebouwen Uitbreiding en versterking renteloos renovatiekrediet & 

energielening+ als flankerende beleid 
VEKA Wonen-VL 

375 A.15 Gebouwen Uitbreiding bestaande 0%-energielening VEKA  
376 A.16 Gebouwen EPC-traject minimale woningkwaliteitsnormen Wonen-

Vlaanderen 
VEKA 

377 A.17 Gebouwen Klimaat 2050 – renovatie sociaal patrimonium VMSW VEKA 
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378 A.18 Gebouwen Collectieve renovaties ABB VEKA 
 A.19 Gebouwen Onderzoek naar juridische haalbaarheid van de verlenging termijn 

in het kader van het verlaagd verkooprecht 
 

VLABEL  

379 A.20 Gebouwen Federale overheid vragen om verlenging btw-verlaging sloop en 
heropbouw door te voeren 

VEKA & VLABEL  

380 B.21 Gebouwen Schrappen forfait aansluitingskost aardgas bij nieuwbouw VEKA  

381 B.22 Gebouwen Verplichting hybride warmtepompen nieuwbouw voor 
stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2023 

VEKA  

382 B.23 Gebouwen Geen aardgasaansluiting bij nieuwbouw residentieel en niet-
residentieel vanaf 01/01/2026 met het oog op fossielvrije 
verwarming 

VEKA  

383 B.24 Gebouwen  Stimulering (hybride) warmtepompen bij bestaande woningen VEKA  

384 B.25 Gebouwen Aangepast distributienettarief specifiek voor warmtepompen VREG VEKA 

385 B.26 Gebouwen Gedifferentieerde aardgasheffing bij ondernemingen en niet-
residentiële afnemers 

VEKA VLABEL 

386 B.27 Gebouwen Geen heffingen door lokale besturen op masten en sleuven door 
ELIA 

ABB  

 
387 28 Landbouw Bijkomende maatregelen om de CO2-uitstoot in de landbouw met 

10% extra terug te dringen 
dLV bOMG 

388 29 Landbouw Versnelde uitfasering WKK-steun op fossiele brandstoffen VEKA  
Industrie 
389 30 Industrie Bijkomende maatregelen in de industrie: bedrijfsroadmaps en 

versterking van de vergroening van de energiedragers 
VLAIO VEKA 

390 31 Industrie Versterking Energiebeleidsovereenkomsten en aanscherping 
definitie “rendabele maatregel” in besluit energieplan 

VEKA dEWI, dOMG 
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391 32 Industrie Versterkt wetgevend kader voor ondernemingen met 
energieverbruik van 0,03 PJ tot 0,1 PJ 

VEKA dEWI, dOMG 

392 33 Industrie Hervorming premie na audit VEKA  
393 34 Industrie Versnelde uitfasering WKK-steun op fossiele brandstoffen VEKA  

394 35 Industrie Bijkomend inzetten op sociale kringloopeconomie WSE   OVAM 
Afval 
395 36 Afval Vermindering hoeveelheid restafval voor verbranding OVAM  

396 37 Afval Chemische recyclage binnen chemie of metallurgie ter vervanging 
van fossiele stromen 

OVAM (algemeen 
beleid) /VLAIO 
(innovatie luik) 

 VEKA 

397 38 Afval Verhoging doelstelling gebruik gerecycleerd materiaal voor 
verpakkingen (inclusief aandringen op federaal beleid hierover) 

OVAM  

Transversaal 

398 39 Transversaal Verhogen doelstellingen Intern Klimaatplan VO HFB/VEB dOMG 
399 39 Transversaal Verhogen doelstellingen Lokaal Energie- en Klimaatpact ABB VEKA 

400 40 Transversaal Onderzoek naar het klimaatgerichter maken van het 
gemeentefonds 

ABB  

401 41 Transversaal Uitfasering fossiele brandstoffen (taxshift van elektriciteit naar 
fossiele brandstoffen, verbod op aardgas in nieuwbouw)  

VEKA dFB, VLABEL 

402 42 Transversaal Federale overheid vragen om subsidies fossiele brandstoffen 
grondig te evalueren en waar zinvol af te bouwen 

VEKA  

 
 

 
 




