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DDEEEELL  II::  IINNLLEEIIDDIINNGG  

Kader 

In navolging van de Zesde Conferentie van de Partijen (COP 6) bij het Raamverdrag inzake 

Klimaatsverandering (Den Haag 13 tot 24 november 2000) gelastte de Vlaamse regering op 

8 december 2000 de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en de Vlaamse minister 

bevoegd voor het energiebeleid om de nodige maatregelen te treffen om het Kyoto Protocol 

te ratificeren vóór 1 juli 2001, wanneer het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad 

van start zou gaan. De ratificatie van het Kyoto Protocol werd uiteindelijk op 13 december 

2001 goedgekeurd door de bevoegde Commissies van het Vlaams Parlement en op 30 

januari 2002 door de plenaire vergadering. Het opruimen van de belemmeringen voor een 

snelle doorbraak van een lage koolstofeconomie en –maatschappij was een tweede 

belangrijke taak voor beide ministers. 

Op 20 april 2001 heeft de Vlaamse regering met onmiddellijke ingang een "Taskforce 

Klimaatbeleid Vlaanderen" opgericht. Deze Taskforce is belast met het voorbereiden, 

ontwikkelen en uitvoeren van een pro-actief Vlaams klimaatbeleid voor de Kyoto- 

broeikasgassen CO2, CH4, N2O, PFK's, HFK's en SF6. Het belangrijkste instrument hiertoe is 

de opmaak van een 'Klimaatbeleidsplan Vlaanderen', waarbij zij tevens een inschatting moet 

maken van de menselijke en financiële middelen om een efficiënte uitwerking ervan te 

garanderen.  

Verder werd een tussentijdse doelstelling vastgelegd, waarbij de totale CO2-eq emissies in 

het jaar 2005 gestabiliseerd moeten worden op het niveau van het referentiejaar 1990. Om 

deze stabilisatie te bereiken, stelt de Vlaamse regering wel als randvoorwaarde dat de 

federale overheid voldoende begeleidende maatregelen neemt onder meer op het vlak van 

energie, transport en fiscaliteit.  

De Vlaamse regering heeft tegelijkertijd ook beslist dat een gelijkwaardige lastenverdeling of 

‘burden sharing’ tussen de Gewesten noodzakelijk is voor het voeren van een kostenefficiënt 

emissiereductiebeleid voor broeikasgassen in België. Tot slot vraagt ze om een eventuele 

CO2- of energietaks te bepalen in functie van de hoeveelheid broeikasgassen of in functie 

van het energieverbruik die de door het Gewest in convenanten vastgelegde CO2- of energie-

efficiëntiedoelstellingen overschrijden. 

 

Statuut van het Vlaams klimaatbeleidsplan 
 
Het voorliggend Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005 is het strategisch beleidsplan met 

Vlaamse projecten en maatregelen waarmee een wezenlijke bijdrage zal worden geleverd 

aan de reductie van de emissies van broeikasgassen. Het omvat maatregelen die een surplus 

aan emissiereductie betekenen ten opzichte van het huidig beleid (ook ‘business-as-usual-

scenario’ of afgekort BAU genoemd). Dit Vlaams klimaatbeleidsplan heeft betrekking op alle 

broeikasgassen uit het Kyoto Protocol. Het is opgebouwd rond een actualisering en 

uitbreiding van het CO2/REG-beleidsplan 1999 en het tweede Milieubeleidsplan. De 

krachtlijnen en doelstellingen voor het Vlaams klimaatbeleid zijn opgenomen in het ontwerp 

van het 3e, decretaal verankerde, Milieubeleidsplan 2003-2007. Ze weerspiegelen 

tegelijktertijd de  aanpak van het Vlaams klimaatbeleidsplan. Deel V van het klimaatplan 
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geeft gelijkertijd een heel duidelijke aanzet om de verdere uitwerking van deze strategische 

keuzes te voltooien. De betrokkenheid van meerdere bevoegdheidsdomeinen geeft dit plan 

een breed draagvlak, wat ook noodzakelijk is om te komen tot een integraal Vlaams 

klimaatbeleid. De concrete aanpak en beschrijving van de beleidsmaatregelen moeten een 

efficiënte implementatie waarborgen. 

 

Het Vlaams klimaatbeleidsplan is het resultaat van de eerste belangrijke opdracht die de 

Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen bij haar oprichting door de Vlaamse regering heeft 

toebedeeld gekregen, met name het uitstippelen van een integraal Vlaams klimaatbeleid in 

het teken van de ratificatie en de uitvoering van het Protocol van Kyoto. Op korte termijn 

richt dit plan zich op de tussentijdse stabilisatiedoelstelling tegen 2005 zoals vastgelegd  

door de Vlaamse regering bij beslissing van 20 april 2001. Daarnaast geeft dit plan ook de 

beleidsvisie van de Vlaamse regering weer ten aanzien van de bijdrage van Vlaanderen in 

het nakomen van de nationale Kyoto doelstelling 2008-2012. 2005 wordt een scharnierjaar, 

waarin het plan en de bijhorende voortgangsrapporten zullen onderworpen worden aan een 

grondige evaluatie. Die evaluatie zal de basis vormen voor het Vlaams klimaatbeleidsplan 

2006-2012, met nieuwe beleidsaccenten en getoetst aan het internationale kader.  

 

Voor de respectievelijke beleidsdomeinen werden bij de opmaak van dit plan bestaande, 

geplande en nieuwe maatregelen opgelijst die raakvlakken hebben met het klimaatbeleid. Ze 

werden onderverdeeld in twee delen.  

Een eerste deel vermeldt de prioritaire projecten en maatregelen die op korte termijn 

gerealiseerd kunnen worden omdat ze een aanzienlijke bijdrage leveren op het vlak van 

bestrijding van het broeikaseffect én omdat de implementatie vanuit de overheid op het vlak 

van regelgeving, personele en financiële middelen haalbaar is. Een aantal van deze 

maatregelen hebben naast een bijdrage in de bestrijding van het broeikaseffect ook een 

positieve weerslag op andere milieuthema’s (vb. verzuring en vermesting) en tevens 

gunstige sociale, economische of andere effecten. 

In een tweede deel bevinden zich te overwegen projecten waarvan de kosteneffectiviteit 

waarmee de CO2 gereduceerd kan worden, tegen de jaarlijkse bijsturing in 2003 nog moet 

onderzocht worden.  En werkgroep ‘Kosteneffectiviteit’  binnen de Taskforce  zal 

gedetailleerde criteria bepalen voor de definiëring van het begrip ‘kosteneffectiviteit’. De 

kosteneffectiviteit van een project kan bovendien herbekeken worden wanneer meer 

informatie vrijkomt uit de praktische realisatie ervan. Er zal gelijkertijd werk worden gemaakt 

van het formuleren van indicatoren die de ex-post evaluatie van de maatregelen zullen 

ondersteunen. De in dit plan voorziene en nieuwe Vlaamse, nationale en internationale 

wetenschappelijke studies vormen zeker een kennis- en inspiratiebron. 

 

De goedkeuring van het Vlaams klimaatbeleidsplan door de Vlaamse regering betekent dat 

de regering de voorgestelde maatregelen uit het eerste deel in het bijzonder wenst te 

benadrukken. Deze goedkeuring houdt tegelijkertijd ook de opdracht in aan de betrokken 

administraties en VOI’s om de eigen projecten verder uit te diepen en de operationele 

uitwerking voor te bereiden. De projecten dienen dus verder bekrachtigd te worden via de 

geëigende procedures inzake regelgeving, begroting en personeelsplannen. De projecten uit 

deel twee verdienen verder studiewerk en zullen na evaluatie ter gelegenertijd en via de 

gepaste procedure ter beslissing worden voorgelegd. 
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In de eerste versie van het Nationaal Klimaatplan, goedgekeurd door de Interministeriële 

Conferentie Leefmilieu in maart 2002, zijn vooral lopende Vlaamse klimaatprojecten 

opgenomen. Het Vlaams klimaatbeleidsplan was bij de samenstelling van het nationale plan 

immers nog volop in opmaak. Het voorliggend Vlaams klimaatbeleidsplan en de latere 

voortgangsrapporten zullen de autonome bijdrage van het Vlaams Gewest vormen aan de 

volgende edities van het Nationaal Klimaatplan. Volgens het Samenwerkingsakkoord dat 

werd opgesteld bij het Nationaal Klimaatplan, verbindt het Vlaams Gewest zich enkel tot 

uitvoering van de maatregelen in het Nationaal Klimaatplan die tot haar bevoegdheden 

behoren (hoofdstuk IV van het Samenwerkingsakkoord art. 15). 

 

Rol van de ‘Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen’ 
Bij beslissing van de Vlaamse regering van 20 april 2001 werd de ‘Taskforce Klimaatbeleid 

Vlaanderen’ opgericht. De Taskforce is het permanent overlegorgaan tussen de kabinetten, 

administraties en VOI’s uit alle bevoegdheidsdomeinen die raakvlakken hebben met het 

klimaatbeleid en heeft volgende opdrachten: 

- het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van een pro-actief Vlaams klimaatbeleid voor 

de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, PFK's, HFK's en SF6; 

- het opmaken van een Vlaams klimaatbeleidsplan en de inschatting van de menselijke en 

financiële middelen om een efficiënte uitwerking ervan te garanderen; 

- de opmaak en uitvoering van een Nationaal Klimaatplan procesmatig opvolgen en 

bijsturen in functie van de specifieke noden van Vlaanderen; 

- het rapporteren van de vastgestelde vooruitgang aan de Vlaamse regering op basis van 

een betrouwbare monitoring; 

- de voorbereiding van het Vlaamse beleidsstandpunt betreffende het nationaal en 

internationaal klimaatbeleid. 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de bevoegdheden energie en leefmilieu. Sinds 

de oprichting is de Taskforce acht maal samengekomen. 

 

Het voorliggend Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005 is het eerste belangrijke werkstuk van 

de Taskforce in het voorbereiden van een coherent, integraal en pro-actief klimaatbeleid. Ze 

zal ook een belangrijke taak vervullen bij de opvolging en actualisering van het Vlaams 

klimaatbeleidsplan (zie verder). 

De Taskforce bereidt tenslotte ook het standpunt van Vlaanderen in het nationale en 

internationale klimaatbeleid voor. De opvolging en bijsturing van het nationaal klimaatbeleid 

is een taak voor de Nationale Klimaatcommissie die wordt opgericht onder het 

Samenwerkingsakkoord. De afgevaardigden van Vlaanderen in deze commissie zullen 

terugkoppelen met de Taskforce om de Vlaamse beleidsaccenten inzake klimaat duidelijk te 

vertalen naar het (inter)nationale niveau. Deel V ‘Het Vlaams klimaatbeleidsplan als basis 

voor een toekomstgericht, efficiënt en integraal klimaatbeleid’ wijdt hier verder over uit. 

 

Omwille van de specificiteit van bepaalde materies is het gewenst dat werkgroepen binnen 

de Taskforce worden opgericht. Een eerste werkgroep werd opgestart waarin de 

bevoegdheden leefmilieu, energie en economie een beleidskader ter uitvoering van de 

flexibele mechanismen uitwerken. Een tweede werkgroep zal methodologieën verfijnen voor 

het inventariseren en voorspellen van broeikasgasemissies. Een derde ad hoc groep zal zich 

buigen over de definiëring van het begrip kosteneffectiviteit, toegepast op het Vlaams 

klimaatbeleidsplan. 
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Korte inhoud van het Vlaams klimaatbeleidsplan 

Na deze algemene inleiding in deel I,  bespreekt deel II kort de problematiek van 

klimaatsverandering.  Deel III geeft het Vlaams klimaatbeleid weer en geeft eveneens aan 

waar de missie, visie en beleidsdoelstellingen van de diverse bevoegdheidsdomeinen 

raakvlakken hebben met het klimaatthema. Deel VI beschrijft het klimaatbeleid op andere 

beleidsniveau’s.In Deel IV ‘Projecten en maatregelen in Vlaanderen’ wordt vooreerst voor elk 

van de broeikasgassen uit het Kyoto Protocol de historische evolutie van de Vlaamse 

emissies sinds 1990 weergegeven en worden prognoses gemaakt tot 2005 bij ongewijzigd 

beleid (BAU-scenario). Daarna worden de projecten en maatregelen toegelicht in twee delen: 

deel 1 geeft een overzicht van de prioritair uit te voeren maatregelen, deel 2 een oplijsting 

van de bij de eerste bijsturing van dit Vlaams klimaatbeleidsplan te overwegen maatregelen. 

Beide delen worden gegroepeerd in drie categorieën: 

In een eerste categorie zijn de projecten en maatregelen met een direct meetbare 

emissiereductie opgenomen. Een inschatting van het emissiereductiepotentieel wordt 

gemaakt voor 2005 en waar mogelijk voor 2010. 

Tot de tweede categorie behoren de beleidsondersteunende studies en het wetenschappelijk 

onderzoek. Enerzijds betreft dit studies die het moeten toelaten om nieuwe, toekomstige 

projecten te definiëren. Anderzijds zijn er ook projecten opgenomen die zullen toelaten het 

Vlaams klimaatbeleidsplan verder te onderbouwen op het vlak van emissiereductiepotentieel 

en emissieprognoses. 

In de derde categorie zijn projecten gericht op sensibilisering, informatieverstrekking en 

promotie opgenomen. 

De projecten en maatregelen worden voorgesteld in fiches aan de hand van volgende 

kenmerken: beleidsveld; beschrijving; doelgroepen; planning; betrokken of te betrekken 

instanties; verwachte effecten en indicatoren (milieu- en socio-economische effecten) en 

budget en personeel. 

In deel V ‘Het Vlaams klimaatbeleidsplan als basis voor een toekomstgericht, efficiënt en 

integraal klimaatbeleid’ wordt het emissiereductiepotentieel van het maatregelenpakket 

getoetst aan de stabilisatiedoelstelling voor 2005. De visie die het Vlaamse klimaatbeleid 

begeleidt, gaat echter verder dan 2005. De uiteindelijke doelstelling van het klimaatbeleid is 

immers het realiseren van de verplichtingen voortkomend uit de ratificatie van het Kyoto 

Protocol (2008-2012). Een deel van de projecten met direct meetbare emissiereductie in het 

voorliggend Vlaams klimaatbeleidsplan zijn in voorbereiding en zullen het grootste 

emissiereductiepotentieel opleveren tussen 2005 en 2012. Ook de beleidsondersteunende, 

wetenschappelijke en sensibiliserende projecten zullen op middellange termijn een direct 

meetbaar effect met zich meebrengen. De praktijkervaring bij de uitvoering van bestaande 

projecten en het overleg met de doelgroepen kan eveneens nieuwe en betere projecten tot 

stand brengen. Belangrijk in de toekomstvisie is vooral het aandeel in de nationale Kyoto 

doelstelling 2008-2012 die aan Vlaanderen zal worden opgelegd én de mogelijkheid om het 

instrumentarium uit te breiden.  

De Vlaamse regering pleit hierbij uitdrukkelijk voor een gelijkwaardige lastenverdeling tussen 

de gewesten en een maximale inzet van federale en internationale kostenefficiënte 

instrumenten. Zij zal deze standpunten verdedigen in de op te richten Nationale 

Klimaatcommissie. 
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Opvolging en actualisering van het Vlaams klimaatbeleidsplan 

Het Vlaams klimaatbeleidsplan is een iteratief strategisch beleidsplan dat permanent dient te 

worden opgevolgd en jaarlijks zal worden bijgestuurd. 

Ten eerste is er een permanente politieke bewaking van de uitvoering van het plan 

noodzakelijk om snelle bijsturing mogelijk te maken. Daartoe zal de Taskforce Klimaatbeleid 

Vlaanderen tenminste driemaal per jaar samenkomen. Het Secretariaat van de Taskforce 

zorgt voor de juiste omkadering van deze bijeenkomsten. Zij stelt de verslagen van de 

Taskforcevergaderingen op, die steeds een actueel overzicht bieden van de vorderingen en 

de knelpunten bij de uitvoering van de projecten en maatregelen. Deze verslagen dienen 

tevens alle noodzakelijke en relevante informatie te bevatten om de jaarlijkse 

begrotingsbesprekingen te stofferen.  

Het Secretariaat van de Taskforce coördineert ook de jaarlijkse evaluatieprocessen in 

samenwerking met de bevoegde administraties en de VOI’s en verzekert zo een grondige en 

kwaliteitsvolle opvolging. De betrokken administraties dienen daarom op continue basis 

opvolgingsfiches van de projecten en maatregelen bij te houden. Het secretariaat van de 

Taskforce zal een richtlijnennota opstellen die de juiste vorm en structuur van de 

opvolgingsfiches beschrijft. 

Jaarlijks in februari zal een voortgangsrapport over het Vlaams klimaatbeleidsplan aan de 

Vlaamse regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Nadien zal het rapport ook ter 

kennisgeving worden bezorgd aan de adviesraden en aan het Vlaams Parlement, opdat de 

evaluatie van de voortgang van het plan in alle openbaarheid kan plaatsvinden. Het eerste 

voortgangsrapport wordt opgemaakt voor het zomerreces 2003. 

Wanneer uit de voortgangsrapporten  blijkt dat met betrekking tot de uitvoering van 

bepaalde maatregelen onvoldoende vooruitgang werd geboekt, komt het de functioneel 

bevoegde minister(s) toe om de nodige acties tot bijsturing te ondernemen. 

Het voortgangsrapport zal volgende hoofdstukken omvatten : 

1. Actualia op internationaal, Europees en federaal niveau ; 

2. Emissies en prognoses; 

3. Opvolgingsfiches van de bestaande projecten ; 

4. Fiches van nieuwe projecten ; 

5. Algemene beoordeling van de voortgang van het plan ; 

6. Vernieuwde visietekst. 

Het voortgangsrapport bespreekt de uitvoering van de maatregelen, zoals aangegeven in de 

projectfiches. De uitgestippelde planning en de actueel bereikte planningsfase worden aan 

elkaar getoetst. De oorzaak van vertragingen en onvolledigheden wordt onderzocht. 

Ondernomen acties worden beschreven conform de projectfiches en dit in relatie met de 

impact van de maatregel en de reeds bereikte reductie. Het al dan niet ter beschikking 

komen van budgetten en personeel wordt aangegeven. De indicatoren, vermeld bij de 

onderscheiden maatregelen, vormen controle-elementen voor de doelmatigheid  van het 

project.  

De verschillende doelgroepen van het Vlaams klimaatbeleid zullen steeds betrokken worden 

bij dit evaluatieproces. Een duurzaam beleid omvat immers zowel een afweging naar 

ecologische indicatoren als naar de impact op sociaal en economisch niveau. 
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De actualisering betekent ook het aanwijzen van de lacunes per bevoegdheidsdomein met 

daaropvolgend het definiëren van nieuwe projecten en het toevoegen van nieuwe 

maatregelen aan bestaande projecten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 

resultaten uit de ondersteunende Vlaamse onderzoeksprojecten en nationale en 

internationale beleidsondersteunende studies. Een herinschatting van reductiepotentiëlen 

zowel naar 2005 als 2010 en een beoordeling van de socio-economische effecten is zeker 

een vast onderdeel van het voortgangsrapport. De eerste actualisering in 2003 zal in het 

bijzonder de nadruk leggen op nieuwe projecten in bevoegdheidsdomeinen waarvan een 

extra kostenefficiënte bijdrage tot de emissiereductie kan worden verwacht ten opzichte van 

het voorliggend plan. Een aantal projecten uit het ‘te overwegen’ deel 2 zullen bovendien na 

een positieve afweging opgenomen worden in het ‘prioritaire’ deel 1. Ook de inschatting van 

de emissies in een BAU-scenario in 2010 en de emissiereductiepotentiëlen in 2010 verdienen 

extra aandacht.  

Het plan zal tenslotte worden afgestemd op nieuwe ontwikkelingen in het Vlaamse, 

nationale, Europese en internationale klimaatbeleid. Bijzondere aandacht zal gaan naar  de 

bepaling van het aandeel van Vlaanderen in de lastenverdeling tussen de gewesten van de 

Belgische Kyoto doelstelling, de mogelijke uitbreiding van het Vlaams instrumentarium en de 

afstemming ervan met federale maatregelen en maatregelen in de andere gewesten. Elk 

voortgangsrapport zal een lijst bevatten met federale maatregelen die een versterking 

kunnen betekenen voor het Vlaams klimaatbeleid én een lijst met instrumenten waarvan 

Vlaanderen het opportuun vindt om gewestelijke afstemming te onderzoeken. Deze 

‘prioriteitenlijsten’ zullen door Vlaanderen ook ingebracht worden tijdens de werkzaamheden 

van de Nationale Klimaatcommissie.  

 

Omwille van de grote tijdsspanne tussen de principiële en definitieve goedkeuring van het 

ontwerp Vlaams klimaatbeleidsplan,  is de beschrijving van een  aantal projecten niet meer 

actueel wat de planning en/of aanpak betreft. De inhoud en doelstellingen van de projecten 

zijn wel behouden. Voor het zomerreces van 2003 zal een eerste voortgangsrapport worden 

voorgelegd aan de Vlaamse regering met daarin een actuele stand van zaken van de 

projecten en eventueel ook nieuwe projectvoorstellen. Na confrontatie van de projecten aan 

de nieuwe emissie-inventarisgegevens en, waar beschikbaar, nieuwe prognosegegevens zal 

een nieuwe inschatting kunnen worden gemaakt van het haalbare reductiepotentieel in 2005 

en 2012. Tegen het voortgangsrapport van februari 2004 zullen reeds acties  moeten worden 

ondernomen om verdere vooruitgang te boeken.  

De opmerkingen geformuleerd op elk voortgangsrapport door de adviesraden en het Vlaams 

parlement zullen onmiddellijk afgetoetst en waar relevant, ingepast worden in het lopende 

beleid. De weerslag van de adviezen zal dan ook voornamelijk terug te vinden zijn in  het 

daaropvolgende voortgangsrapport. Zo blijft transparantie en maatschappelijke inspraak 

verzekerd samen met een efficiënte, continue evaluatie en bijsturing van het plan. 
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DDEEEELL  IIII::  KKLLIIMMAAAATTVVEERRAANNDDEERRIINNGG  

1 OMSCHRIJVING 

Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen. De werking wordt verduidelijkt in Figuur 1. 

Zonnestraling die de aarde bereikt (1), wordt gedeeltelijk opgenomen door de aarde (2) en 

opnieuw uitgestraald als infraroodstraling (3). Sommige natuurlijke gassen waaronder 

waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) slorpen deze infraroodstraling op 

en verspreiden ze terug als warmte (4). Dit leidt tot een opwarming van de atmosfeer. 

Dankzij deze gassen bedraagt de gemiddelde aardtemperatuur 15° C in plaats van –18° C. 

Figuur 1: Broeikaseffect als natuurlijk fenomeen (bewerkt naar IPCC, 2001) 

 

Tijdens het millennium vóór de industriële revolutie, in de achttiende eeuw, bleef de 

natuurlijke concentratie aan broeikasgassen vrij constant. Vanaf 1750 verhoogde de 

menselijke invloed op de atmosferische samenstelling. In een relatief korte tijdspanne 

werden grote hoeveelheden broeikasgassen uitgestoten door de verbranding van fossiele 

brandstoffen (CO2), door landbouwactiviteiten zoals veeteelt en akkerbouw (CH4 en N2O), 

door verwijdering van afval (CH4 uit stortplaatsen en CO2 uit verbrandingsprocessen), door 

chemische processen in de industrie (N2O) en door de zuivering van afvalwaters en 

aquatische systemen (N2O). Verregaande ontbossing en wijziging van bodemgebruik door 

menselijke activiteiten zetten grote hoeveelheden koolstof uit hout en bodem om in 

broeikasgassen (CO2 en CH4). Op het einde van de twintigste eeuw werden bovendien 

nieuwe stoffen ontwikkeld waaronder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), hun 

vervangingsproducten (HFK’s en PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6) die een sterke bijdrage 
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tot het broeikaseffect leveren. Bijgevolg kan gesteld worden dat de menselijke activiteiten 

het natuurlijke broeikaseffect versterkt hebben. 

Sinds het einde van de 19de eeuw is ook de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,6 ± 

0,2°C gestegen. Het verloop van de temperatuur op wereldvlak is weergegeven in Figuur 2. 

Figuur 2: Globale temperatuursverandering in de periode 1860-2000, t.o.v. de periode 

1661-1990 (bewerkt naar IPCC, 2001) 

 

Volgens het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatsverandering (IPCC), opgericht door 

de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het Milieuprogramma van de Verenigde 

Naties (UNEP), staan beide fenomenen met elkaar in verband. Het IPCC heeft steeds meer 

en sterkere bewijzen dat de waargenomen toename van de concentratie van broeikasgassen 

over de laatste 50 jaar toe te wijzen is aan menselijke activiteiten. Er wordt gesteld dat de 

toegenomen emissies van broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten de kans op 

een onomkeerbare klimaatsverandering op wereldschaal verhogen. 

2 IMPACT 

Er wordt reeds uitgebreid onderzoek verricht naar de gevolgen van klimaatwijziging voor 

natuurlijke ecosystemen en de samenleving. De evolutie van deze kennis wordt nauwgezet 

gevolgd in de zogenaamde Evaluatie Rapporten van het IPCC. 

In het derde evaluatierapport (2001) werden verschillende scenario’s uitgewerkt die de 

emissies van CO2, CH4 en N2O voor de huidige eeuw inschatten. Deze scenario’s gaan telkens 

uit van verschillende veronderstellingen inzake de aangroei van de wereldbevolking, de 

economische ontwikkeling, de technologische evolutie en tal van andere beïnvloedende 

factoren. Op basis van deze informatie kan de impact van de verschillende ontwikkelingen op 

natuurlijke en menselijke systemen ingeschat worden. 

2.1 Impact op natuurlijke systemen 

2.1.1 Mondiale impact 

De klimaatmodellen van het IPCC voorspellen een stijging van de gemiddelde temperatuur 

op wereldschaal van 1,4°C tot 5,8°C naar het einde van de 21ste eeuw toe, afhankelijk van 

het gebruikte scenario. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zowel zuidelijk als 

noordelijk gelegen gebieden zullen beïnvloed worden door temperatuursvariaties. 
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Een voorbeeld van de verwachte temperatuursstijgingen is weergegeven in Figuur 3. De 

temperatuurstoename wordt aangegeven door een kleurenbalk. Deze toename is groter 

naarmate de kleur meer naar het rood neigt. De lijnen in de figuur bakenen gebieden met 

een gelijke temperatuurstoename af. De eigenlijk toename wordt op de lijnen vermeld. 

Figuur 3: Temperatuurstoename in het jaar 2100, t.o.v 1990 (bewerkt naar IPCC, 2001) 

 

 

Klimaatsverandering heeft niet alleen een impact op de landgebonden gebieden. Zij 

beïnvloedt ook de processen in de oceanen. Een belangrijk aspect is de mogelijke verstoring 

van de oceaanstromingen die ontstaan door verschillen in temperatuur en zoutgehaltes. In 

Figuur 4 is dergelijke stroming in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

weergegeven. Deze circulatie is een evenwichtig systeem, dat zich niet beperkt tot de 

Atlantische Oceaan maar zich verderzet in de overige oceanen en als een band over de 

wereldbol loopt. 
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Figuur 4: Stromingspatroon in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (WHOI) 

 

Sommige klimaatmodellen gebruikt door het IPCC tonen een opwarming van het 

oceaanwater aan in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Hierdoor kan de 

drijvende kracht achter de oceaanstromingen verzwakken. Indien het broeikaseffect lang 

genoeg en met een voldoende intensiteit aanhoudt, kan deze circulatie onomkeerbaar 

verstoord worden en ophouden te bestaan. Dit kan leiden tot een daling van de temperatuur 

in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en zelfs in Europa. Er bestaat echter veel 

onzekerheid omtrent dit effect. 

Globale opwarming van de atmosfeer zal gletsjers en ijskappen verder doen inkrimpen. Ook 

het sneeuwdek en de ijsschotsen van het noordelijk halfrond zullen verder afnemen. Dit zal 

een invloed hebben op het niveau van de zeespiegel. Met verschillende IPCC-scenario’s werd 

het effect van de temperatuursverandering op de zeespiegel nagegaan. In Figuur 5 wordt de 

stijging van de zeespiegel aangegeven in de periode 1990-2100, voor het meest en minst 

gunstige scenario (‘best case scenario’ en het ‘worst case scenario’). 
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Figuur 5: Reikwijdte van de stijging van de zeespiegel t.g.v. temperatuurswijziging 

(herwerkt naar IPCC, 2001) 

Uit Figuur 5 blijkt dat het minst gunstige scenario (temperatuurstoename van 5,8°C tegen 

het jaar 2100) leidt tot een stijging van de zeespiegel met 88 cm. Het meest gunstige 

scenario (temperatuurstoename van 1,4°C tegen het jaar 2100) leidt  tot een toename van 

de zeespiegel met 9 cm. 

Naast de gemiddelde wereldtemperatuur zullen ook de gemiddelde hoeveelheid waterdamp, 

evaporatie en neerslag op aarde toenemen. Op regionale schaal kan zowel een toename als 

een afname van deze verschijnselen waargenomen worden. 

Extreme weersfenomenen zoals overstromingen en hittegolven kunnen in frequentie en 

intensiteit toenemen tijdens de 21e eeuw. Daarentegen zou de frequentie en intensiteit van 

extreme koudeperioden afnemen. 

Deze verschillende effecten kunnen ernstige schade toebrengen aan natuurlijke systemen. 

Omwille van het beperkt aanpassingsvermogen van deze systemen kunnen sommige 

effecten tot onomkeerbare veranderingen leiden. De belangrijkste vaststelling is het 

verminderen van de biodiversiteit, het afnemen van  het aantal plant- en diersoorten. De 

meest kwetsbare ecosystemen zijn atollen, koraalriffen, mangroven, tropische en boreale 

wouden, polaire en alpiene ecosystemen, moerasgebieden en oergraslanden. 

2.1.2 Impact in Vlaanderen 

Het leefmilieu in Vlaanderen is onderhevig aan sterke lokale of regionale verstoringen 

(vermesting, verzuring, verdroging, versnippering). De effecten van bijkomende 

stressfactoren, zoals de toename van atmosferische CO2-concentratie en lichte 

temperatuurvariaties, zijn moeilijk te voorspellen en bevatten veel onzekerheden. 
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Klimaatimpaktmodellen kunnen wel indicaties geven over de meest waarschijnlijke effecten 

en de meest gevoelige gebieden. De meeste modellen vertrekken van een gemiddelde 

jaarlijkse temperatuursstijging van 2°C tegen 2100 en een toename van de jaarlijkse 

neerslag met 1% tot 4%. Winters zullen natter zijn, zomers droger. Het risico op extreme 

weersomstandigheden en stormen neemt toe. De mogelijke migratie van plagen vanuit het 

zuiden en het wijzigen van de biodiversiteit van kwetsbare ecologische systemen vormen een 

bedreiging. 

2.2 Impact op de samenleving 

2.2.1 Mondiale impact 

De veranderingen in temperatuur en neerslag op wereldvlak zullen een verschillende impact 

hebben op regionaal vlak. 

In tropische en subtropische streken zal de landbouwopbrengst dalen bij een stijgend 

temperatuursgemiddelde. Gebieden die zich op een gemiddelde en hogere breedtegraad 

bevinden, kunnen een stijging in landbouwopbrengsten ervaren. 

Verdroging en woestijnvorming in waterarme gebieden worden versterkt bij mondiale 

klimaatverandering. De beschikbaarheid van drinkwater daalt in waterarme regio’s. De 

frequentie van hittegolven, overstromingen en andere natuurrampen zal groter worden. In 

bepaalde gebieden kunnen zachtere winters het energieverbruik voor verwarming doen 

dalen, terwijl in andere gebieden de luchtkoeling in de zomer het energieverbruik doet 

toenemen. 

Het aantal mensen dat mogelijk kan blootgesteld worden aan bepaalde subtropische en 

tropische ziektes zoals malaria en cholera vergroot aanzienlijk door een uitbreiding van 

besmettingszones. 

Algemeen wordt verwacht dat de minst ontwikkelde landen, en in het bijzonder de armste 

bevolkingsgroepen, het meest zullen getroffen worden. Zij beschikken immers over weinig 

financiële middelen, technologie en economische weerstand om de nodige maatregelen te 

treffen en zich tegen de effecten van klimaatsverandering in te dekken. 

2.2.2 Impact in Vlaanderen 

In het kader van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) heeft een studie in 

1999 4 prioritaire thema’s voor België naar impact toe aangeduid, met name kustzone en 

zeespiegelniveau, zoetwatersystemen, land-, tuin- en bosbouw en de bodem. Deze zijn ook 

toepasbaar in Vlaanderen. 

Op basis van Britse en Nederlandse studies houdt de Afdeling Waterwegen Kust bij (nieuwe) 

infrastructuurwerken rekening met een stijging van de zeespiegel met 60 cm per eeuw. 

Verdere scenario’s over de invloed van deze stijging op de waterhuishouding en rivierafvoer 

worden onderzocht. De verschuiving in neerslagritmes zal daarenboven overstromingen van 

rivieren veroorzaken in de winter en eventueel een tekort aan water in ondergrondse 

reservoirs in de zomer. 

De toename van CO2 kan de fotosynthese en zodoende de groei van gewassen promoten, 

wat voordelig kan zijn voor de land- en tuinbouw. Daarentegen kunnen belangrijke 

bodemvruchtbaarheidsfactoren zoals de bodemvochtigheid, erosie, het gehalte aan 

organische stof en bodeminkrimping negatief beïnvloed worden. 
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Andere sectoren en thema’s die ook onderhevig zullen zijn aan de klimaatsverandering zijn 

onder meer fauna en flora (vb. daling van de biodiversiteit), de economische sector, de  

verzekeringssector, gezondheid (vb. verhoogde graad van luchtvervuiling in de zomer door 

hittegolven), transport en toerisme. 

Het Vlaams klimaatbeleid is in een eerste fase gericht op het reduceren van 

broeikasgasemissies. In haar lange termijn planning zal zij echter ook rekening houden met 

de regionale effecten van klimaatsverandering. Grondige wetenschappelijke studies zullen de 

specifieke impact voor Vlaanderen onderzoeken en mogelijke aanpassingsstrategieën 

voorbereiden.



 19 

DDEEEELL  IIIIII::  VVLLAAAAMMSS  KKLLIIMMAAAATTBBEELLEEIIDD  

3 BASIS VOOR HET VLAAMS KLIMAATBELEIDSPLAN 

Hierna wordt een chronologisch overzicht gegeven van de beleidsdocumenten die de basis 

vormen van het Vlaams klimaatbeleidsplan. 

3.1 De CO2/REG-beleidsplanning 

In het voorjaar van 1994 werd er voor de eerste maal een Vlaams CO2/REG-beleidsplan 

opgesteld. Dit plan bevatte uitsluitend een oplijsting van de energiebeleidsmaatregelen die 

een impact hebben op de vermindering van de CO2-uitstoot. In april 1996 verscheen een 

geactualiseerd Vlaams CO2/REG-beleidsplan waarin reeds een aantal prioritaire acties 

geselecteerd werden op basis van de te verwachten emissiereducties en de 

moeilijkheidsgraad van uitvoering van de acties. Deze Vlaamse CO2/REG-beleidsplannen 

waren echter te weinig onderbouwd. 

3.2 Het Milieubeleidsplan 1997-2001 

De verandering van het klimaat door het broeikaseffect is als thema opgenomen in het 

tweede Vlaamse milieubeleidsplan (MINA-plan 2). Het reductiebeleid werd toegespitst op 3 

luiken: CO2, CH4 en andere broeikasgassen. Het CO2-beleid werd vooral ingevuld door het 

CO2/REG-plan, getrokken door de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van 

de administratie Economie. Het CH4-beleid, getrokken door AMINAL, spitst zich toe op de 

vermestingsproblematiek, de stortplaatsen en de aardgasdistributie. Onrechtstreeks worden 

de CH4-emissies beïnvloed door het NH3-reductiebeleid in de landbouw. Deze relatie werd in 

het MINA-plan 2 uitgewerkt onder het thema ‘Verzuring’. Voor de andere gassen zoals N2O, 

HFK, PFK en SF6 werd een inventarisatie en prognose van de emissies prioritair geacht. De 

zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6) die als alternatieven voor 

ozonafbrekende stoffen worden gebruikt, zijn namelijk belangrijke broeikasgassen met een 

opwarmingspotentieel dat vele malen groter is dan koolstofdioxide. 

Naast de 6 gassen uit het Kyoto Protocol is ook troposferische ozon (O3) een belangrijk 

broeikasgas. Het Vlaamse reductiebeleid rond de stoffen die leiden tot ozonvorming is 

uitgewerkt in het thema ‘Verontreiniging door fotochemische stoffen’ van het MINA-plan 2. 

Het is duidelijk dat de klimaatproblematiek een beleidsdomeinoverschrijdend karakter heeft 

en een geïntegreerde aanpak bijgevolg noodzakelijk is. 

3.3 Het Regeerakkoord 

In het Regeerakkoord van 8 juli 1999 wordt het voeren van een beleid inzake duurzame 

ontwikkeling als één van de belangrijkste doelstellingen van de regering beschouwd. Zo werd 

in de inleiding van het regeerakkoord het volgende opgenomen: "Toekomstgericht en 

vernieuwend besturen betekent voor de Vlaamse regering dat zij oog heeft voor duurzame 

ontwikkeling in de verschillende bevoegdheidsdomeinen. Dat betekent voorzien in de 

behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties 

in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling gebeurt binnen de ecologische grenzen, en 

heeft aandacht voor de minder begunstigden in onze samenleving.” 
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In het regeerakkoord staat een duidelijke verwijzing naar de Belgische ondertekening van 

het klimaatverdrag en wordt er melding gemaakt van de noodzaak van aanvullende 

maatregelen inzake energiebesparing, recuperatie van energie en omschakeling naar 

hernieuwbare energiebronnen. De klemtoon wordt gelegd op een milieusparend 

consumentenbeleid en een rationeel energiegebruik. 

Het Vlaamse regeerakkoord bevestigt dat de actieprogramma's uit het Milieubeleidsplan 

1997-2001 met betrekking tot klimaatverandering onverkort dienen te worden uitgevoerd. 

De verlenging van dit plan tot het jaar 2002 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 

18 mei 2001. De goedkeuring van het nieuwe milieubeleidsplan (MINA-plan 3) wordt 

verwacht in het voorjaar van 2003 en zal betrekking hebben op de periode 2003-2007. 

3.4 Het geactualiseerd CO2/REG-plan 

In 1999 werd een geactualiseerd CO2/REG-beleidsplan uitgewerkt, waarin op basis van een 

wetenschappelijk rapport van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ook 

de emissiereductie en de rendabiliteit van de implementatie van de meest haalbare 

technologieën werden berekend. Per voorgestelde technologie werd de mogelijke 

emissiereductie berekend bij een welbepaald scenario en volgens de voorgestelde timing. 

Per voorgestelde technologische maatregel werd tevens de terugverdientijd voor de 

gebruiker berekend en de kostprijs per ton CO2-reductie. 

De begeleidende CO2/REG-werkgroep stelde tevens een aantal in te zetten 

beleidsinstrumenten voor om het beoogde beleidseffect te realiseren via de implementatie 

van de best gerangschikte technologische maatregelen. Het CO2/REG beleidsplan werd 

geïntegreerd in het Vlaams klimaatbeleidsplan. 

3.5 Het Elektriciteitsdecreet 

Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996, 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit werd door 

het Vlaamse Gewest, voor wat haar bevoegdheden betreft, omgezet in het 

Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000.  Dit decreet voorziet de mogelijkheid voor de Vlaamse 

regering om specifieke openbaredienstverplichtingen, waaronder bevordering van REG, op te 

leggen aan de distributienetbeheerders van electriciteit en houders van een 

leveringsvergunning. 

In de loop van 2001 werden diverse uitvoeringsbesluiten bij het Elektriciteitsdecreet definitief 

goedgekeurd door de Vlaamse regering. Vanaf 1 juli 2003 zal het Vlaams gewest over een 

volledig vrijgemaakte elektriciteitsmarkt beschikken. 

3.6 Het Aardgasdecreet 

De Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas werd door het Vlaams 

gewest, voor wat haar bevoegdheid over de openbare gasdistributie betreft, omgezet in het 

Aardgasdecreet van 6 juli 2001 . Dit decreet voorziet de mogelijkheid voor de Vlaamse 

regering om specifieke openbaredienstverplichtingen, waaronder bevordering van REG, op te 

leggen aan de distributienetbeheerders van aardgas en houders van een 

leveringsvergunning. 
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4 VLAAMS KLIMAATBELEID VANAF 2000 

4.1 Versnelde ratificatie van het Kyoto-Protocol 

In navolging van de Zesde Conferentie van de Partijen (COP 6) bij het Klimaatsverdrag (Den 

Haag, 13 tot 24 november 2000) gelastte de Vlaamse regering op 8 december 2000 de 

Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en de Vlaamse minister bevoegd voor het 

energiebeleid om de nodige maatregelen te treffen om eerst en vooral te komen tot de 

ratificatie van het Kyoto-protocol vóór 1 juli 2001, de startdatum van het Belgische 

voorzitterschap van de Europese Raad. Ten tweede vroeg de regering om een verdeling van 

de Belgische reductiedoelstelling van 7,5% over de drie gewesten uit te werken. Hierbij dient 

de rol van het federale niveau uitgeklaard te worden. Tenslotte moeten de ministers de 

belemmeringen die een snelle doorbraak van een lage koolstofeconomie en –maatschappij in 

stand houden, verkleinen en dit door het maximaal laten doorwerken van de signalen van 

brandstoffen- en milieuschaarste tot bij de eindgebruikers en door het opleggen van 

openbaredienstverplichtingen aan de energiebedrijven (waaronder de realisatie van 

energiebesparing) in een vrijgemaakte energiemarkt. 

De ratificatie van het Kyoto Protocol werd op 13 december 2001 goedgekeurd door de 

bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Het Protocol werd op 30 januari 2002 in het 

Vlaams parlement plenair goedgekeurd. 

4.2 De Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen 

De Vlaamse regering heeft op 20 april 2001 met onmiddellijke ingang een "Taskforce 

Klimaatbeleid Vlaanderen" opgericht. Deze Taskforce is belast met het voorbereiden, 

ontwikkelen en uitvoeren van een pro-actief Vlaams klimaatbeleid voor de broeikasgassen 

CO2, CH4, N2O, PFK's, HFK's en SF6. Het belangrijkste instrument hiertoe is de opmaak van 

een 'Klimaatbeleidsplan Vlaanderen', waarbij zij tevens een inschatting moet maken van de 

menselijke en financiële middelen om een efficiënte uitwerking ervan te garanderen. Binnen 

het Vlaams beleid moet zij verder de resultaten van de CO2/REG-werkgroep evalueren en de 

vastgestelde vooruitgang voor de 6 broeikasgassen rapporteren aan de Vlaamse regering, op 

basis van een betrouwbare monitoring. 

In het kader van de samenwerking tussen de federale staat en de gewesten is de taskforce 

belast met het procesmatig opvolgen en bijsturen van de opmaak en uitvoering van een 

Nationaal Klimaatplan, in functie van de specifieke noden van Vlaanderen. 

Op internationaal vlak dient zij het ratificatieproces van het Protocol van Kyoto op te volgen 

conform de beslissing van de Vlaamse regering van 8 december 2000. Ook is zij belast met 

de voorbereiding van het Vlaamse beleidsstandpunt betreffende het nationaal en 

internationaal klimaatbeleid. 

In de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen zitten vertegenwoordigers van de ministeriële 

kabinetten bevoegd voor leefmilieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid 

en innovatie, economie, landbouw, huisvesting, overheidsgebouwen, mobiliteit, externe 

betrekkingen en ruimtelijke ordening, en verder de administraties en openbare instellingen 

bevoegd voor leefmilieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid en 

innovatie, economie, landbouw, huisvesting, overheidsgebouwen, mobiliteit en buitenlands 

beleid, OVAM, VMM en VLM. 
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Naast het oprichten van een Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen werden nog andere 

beslissingen genomen inzake klimaatbeleid. 

De Vlaamse regering heeft beslist dat een gelijkwaardige lastenverdeling of ‘burden sharing’ 

tussen de gewesten noodzakelijk is voor het voeren van een kostenefficiënt 

emissiereductiebeleid voor broeikasgassen in België. 

Verder werd een tussentijdse doelstelling vastgelegd, waarbij de totale CO2-eq emissies in 

het jaar 2005 gestabiliseerd moeten worden op het niveau van het referentiejaar 1990. Om 

deze stabilisatie te bereiken, stelt de Vlaamse regering wel als randvoorwaarde dat de 

federale overheid voldoende begeleidende maatregelen neemt op het vlak van energie, 

transport en fiscaliteit. 

De Vlaamse regering vraagt tot slot om een eventuele CO2/energietaks te bepalen in functie 

van de hoeveelheid broeikasgassen of in functie van het energieverbruik die de door het 

gewest in convenanten vastgelegde doelstellingen inzake respectievelijk emissies of energie-

efficiëntie overschrijden. 

4.3 Het Vlaams standpunt inzake de lastenverdeling in België 

Naar 2005 toe streeft Vlaanderen, net als Wallonië, naar een stabilisatie van haar emissies 

op het niveau 1990. Deze doelstelling is de eerste stap naar de realisatie van de Kyoto-

doelstellingen door België in de periode 2008-2012. De Europese ‘burden sharing’ heeft aan 

België een reductiedoelstelling van 7,5% toegewezen daar waar ze volgens het Protocol van 

Kyoto een reductie van 8% moet nastreven. De verdeling van deze nationale doelstelling 

over de gewesten is nog niet vastgelegd. Duidelijke engagementen van de federale overheid 

inzake energie, transport en fiscaliteit vormen een belangrijke randvoorwaarde. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de emissiecijfers van de 3 belangrijkste broeikasgassen CO2, 

CH4 en N2O in 1990 en 1999. 

Tabel 1: Emissies CO2, CH4 en N2O in de periode 1990-1999 in België en de gewesten 

 1990 

kton CO2-eq 

1999 

kton CO2-eq 

7,5% reductie 2008-

2012 t.o.v. 1990 

kton CO2-eq 

Reductie t.o.v. 

1999 

kton CO2-eq 

Vlaanderen 84.374 92.788 78.046 -14.742 

Wallonië 53.650 53.303 49.626 -3.677 

Brussel 4.283 4.584 3.962 -622 

Totaal 142.307 150.675 131.634 -19.041 

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies in Wallonië in 1999 lichtjes (-1%) gedaald tot 53.000 

kton CO2-eq. Een reductie van 7,5% in de periode 2008-2012 t.o.v. 1990 betekent voor 

Wallonië een extra reductie-inspanning van 3.600 kton CO2-eq t.o.v. 1999. In Vlaanderen 

zijn de emissies in 1999 met 10% gestegen t.o.v. 1990 tot 93.000 kton CO2-eq. Een 

doelstelling van 7,5% zou voor Vlaanderen over 2008-2012 een afname van de emissies 

vereisen tot 78.000 kton CO2-eq of een reductie-inspanning van bijna 15.000 kton CO2-eq 

t.o.v. 1999. Wallonië ijvert voor een lineaire vertaling van deze reductiedoelstelling. 

Een lineaire vertaling van de 7,5% naar de gewesten is echter niet de enige optie. Gezien de 

economische situatie en het energielandschap in Vlaanderen en het aandeel daarvan in de 
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nationale context, pleit de Vlaamse regering voor een gelijkwaardige lastenverdeling tussen 

de gewesten (beslissing van 20 april 2001). Enkel zo kan volgens Vlaanderen België op de 

meest kostenefficiënte manier haar Kyoto doelstellingen nastreven. 

In het kader van het Nationaal Klimaatplan en het samenwerkingsakkoord betreffende dit 

klimaatplan is een Nationale Klimaatcommissie opgericht die zal instaan voor de coördinatie 

van het nationaal klimaatbeleid. Tegen 2005 ten laatste moet deze Nationale 

Klimaatcommissie een voorstel tot verdeling van de nationale reductiestelling van 7,5% 

voorleggen aan de uitgebreide Interministeriële Conferentie van Leefmilieu. Een eerste stap 

daarvoor is dat de federale overheid en de gewesten  scenario’s en modellen ontwikkelen om 

de lastenverdeling in 2004 te onderbouwen.  

De Vlaamse regering zal een eigen voorstel inzake het aandeel van de gewesten in de Kyoto-

doelstelling uitwerken.  Dit voorstel zal streven naar gelijkwaardige beleidsinstrumenten en 

gelijkwaardige beleidsresultaten in de gewesten. Dit voorstel zal rekening houden met de 

verschillende karakteristieken van de instrumenten in de gewesten en heeft het meest 

succes indien de instrumenten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.  Om de 

afstemming van gewestelijke beleidsmaatregelen te bevorderen, zal de Taskforce een lijst 

opstellen met maatregelen waarvan zij het opportuun vindt om met de andere gewesten te 

overleggen.  Deze ‘prioriteitenlijst’ zal Vlaanderen op de agenda plaatsen van de Nationale 

Klimaatcommissie.      

5 NAAR EEN INTEGRALE VLAAMSE KLIMAATVISIE 

Omwille van een duidelijke link met verschillende milieuthema’s opteert de Vlaamse regering 

voor een integrale aanpak van het klimaatbeleid over verschillende bevoegdheidsdomeinen 

heen. Verschillende bevoegdheidsdomeinen nemen actief deel aan de uitwerking van diverse 

maatregelen en projecten onder het klimaatbeleidsplan. Hieronder volgt een synthetisch 

overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de relevante bevoegdheidsdomeinen 

binnen de Vlaamse overheid. 

5.1 Internationaal beleid 

Het is de expliciete wens van de Vlaamse regering om actief te participeren in de 

multilaterale besluitvorming zowel binnen Europa als in de schoot van de Verenigde Naties. 

De Vlaamse overheid voert daarom specifieke opdrachten uit met betrekking tot de 

internationale klimaatonderhandelingen en vertaalt de resultaten ervan naar het eigen 

gewestelijke beleid. 

Het Protocol van Kyoto is een internationaal milieuverdrag van gemengde aard. Dergelijke 

verdragen hebben een impact op gewestelijke en federale bevoegdheden, en dienen door 

een samenwerkingsakkoord binnen de Belgische Staat goedgekeurd te worden. Bij het 

sluiten van een dergelijk verdrag is België en daardoor ook Vlaanderen onderworpen aan de 

naleving en uitvoering van de Europese verdragsbepalingen en aansluitende regelgevingen. 

De Vlaamse regering heeft de nodige stappen ondernomen om te komen tot een ratificatie 

van het Kyoto Protocol op 30/01/02 door het Vlaams Parlement. 
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MISSIE EN VISIE 

Binnen de Europese Gemeenschap worden een aantal belangrijke beleidskaders uitgewerkt 

in uitvoering van het Protocol van Kyoto. Eerst en vooral is er het zesde Milieu-

actieprogramma van de Europese Unie dat zich toespitst op een algemene verbetering van 

het milieu en kwaliteit van het leven in Europa. Vervolgens is er het Europees Programma 

inzake Klimaatverandering dat een stimulans geeft aan de inspanningen ter vermindering 

van de broeikasgassen. En tenslotte valt ook de Europese ontwerprichtlijn voor 

verhandelbare emissierechten onder dit kader. 

De Vlaamse overheid participeert actief in de Coördinatiewerkgroepen Internationaal 

Milieubeleid (CCIM), waar de standpunten van de verschillende overheden op elkaar worden 

afgestemd. Tijdens de werkgroepen “Internationaal Milieubeleid/Klimaatverandering” bij de 

Europese Raad Leefmilieu levert Vlaanderen een inhoudelijke bijdrage bij de bepaling van de 

Europese onderhandelingsstrategie en de in te nemen beleidsstandpunten. De internationale 

klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties worden actief opgevolgd door Vlaamse 

experten. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Optimale coördinatie en een gepaste invulling van de verplichtingen op het vlak van 

klimaatverandering is absoluut noodzakelijk. Concreet houdt dit ten eerste in dat de 

uitwerking van het Vlaams klimaatbeleid moet afgestemd worden met de Europese en 

internationale ontwikkelingen. Ten tweede dienen de ontwikkelingen inzake het 

ratificatieproces van het Kyoto Protocol opgevolgd te worden. 

5.2 Leefmilieubeleid 

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu. De belangrijkste 

aspecten hierbij zijn de bescherming van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht 

tegen verontreiniging en aantasting. Hierbij horen ook het afvalstoffenbeleid, het 

vergunningenbeleid en het toezicht op bedrijven en andere hinderlijke richtingen. Tevens is 

Vlaanderen bevoegd voor het beleid inzake landinrichting en het natuurbehoud. 

Het Vlaams Gewest beschikt over alle milieubevoegdheden die niet aan de federale overheid 

werden toegekend. De federale overheid staat vooral in voor de integratie van het 

gewestelijk klimaatbeleid met het nationale beleid. Verder situeren een aantal bijzondere 

bevoegdheden zich op federaal niveau waarvan het vaststellen van productnormen en het 

bepalen van milieutaksen de meest relevante zijn voor het klimaatbeleid. Gewestregeringen 

moeten wel betrokken worden bij het ontwerpen van federale regelingen hierover. De 

Interministeriële Conferentie Leefmilieu vormt het overlegplatform voor federaal en regionaal 

bevoegde ministers van leefmilieu. 

MISSIE EN VISIE 

Het Vlaamse regeerakkoord legt de klemtoon in het milieubeleid duidelijk op het verbeteren 

van de kwaliteit van het milieu tot een hoog niveau. De Vlaamse regering streeft naar een 

gezond en resultaatgericht milieubeleid dat kadert in een globaal beleid gericht op duurzame 

ontwikkeling. Vanzelfsprekend maakt de strijd tegen de klimaatsverandering integraal deel 

uit van dit beleid. 
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De horizontale integratie van milieudoelstellingen moet over alle bevoegdheidsdomeinen 

verzekerd worden om een duurzaam en efficiënt klimaatbeleid in Vlaanderen te garanderen. 

Publieke participatie en doelgroepenoverleg vormen een belangrijke hoeksteen van een 

succesvol klimaatbeleid in Vlaanderen. 

Het bevoegdheidsdomein leefmilieu staat in voor de uitwerking van het emissiereductiebeleid 

voor methaan, lachgas en de zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen onder het Protocol 

van Kyoto. Het overleg met de betrokken doelgroepen zal vanuit dit bevoegdheidsdomein 

opgevolgd en gestuurd worden. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Vanuit het Vlaamse leefmilieubeleid zal er pro-actief ingespeeld worden op de complexe 

problematiek van klimaatsverandering. Het bevoegdheidsdomein leefmilieu wil een 

coördinerende, sturende en aanmoedigende rol spelen in de uitvoering van het Vlaams 

klimaatbeleid. Het zal instaan voor de uitwerking van emissiereductiedoelstellingen en 

maatregelen die leiden tot een verlaging van methaan-, lachgas- en de gefluoreerde 

broeikasgasemissies. Hierbij hoort ook de bevordering van goede inventarisatie, rapportering 

en prognoses van broeikasgasemissies in het Vlaams Gewest. Het gebruik van bossen als 

koolstofbuffers zal gestimuleerd worden binnen de uitvoeringsbepalingen van het Protocol 

van Kyoto. De invloed van landinrichting op de verhoogde uitstoot van broeikasgassen zal 

verlaagd worden. Daarnaast is het belangrijk om verschillende doelgroepen te sensibiliseren 

om het maatschappelijk draagvlak te verbreden. Het beschikbare milieu-instrumentarium 

zoals de VLAREM-wetgeving en milieuvergunningenbeleid zullen optimaal moeten ingezet 

worden om de beoogde doelstellingen te halen. 

5.3 Energiebeleid 

De gewestelijke bevoegdheden op het vlak van energiebeleid, situeren zich grosso modo op 

drie terreinen: de gas- en elektriciteitdistributie, de aanmoediging van het rationeel 

energiegebruik en de uitbouw van decentrale energieproductie via hernieuwbare 

energiebronnen en warmtekrachtkoppeling. De federale overheid is enkel bevoegd voor niet-

gewestelijke aspecten van het energiebeleid en voor aangelegenheden die door hun 

technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak nodig 

hebben. Belangrijke voorbeelden zijn de bepaling van energieprijzen, beleid inzake 

kernenergie, energielabelling en productnormering. Ook de energiefiscaliteit is een federale 

bevoegdheidsmaterie. 

MISSIE EN VISIE 

In het regeerakkoord staat de beleidsinvulling van het spanningsveld tussen milieu, 

economie en algemeen welzijn centraal. Essentieel voor deze legislatuur is dat de zorg voor 

het milieu en dus de reductiedoelstelling voor broeikasgassen onder het Protocol van Kyoto 

niet als een economische rem maar als een kans op kwalitatieve groei en werkgelegenheid 

en als een competitief voordeel op middellange termijn wordt beschouwd. Het is dan ook 

een uitdaging om binnen bovengenoemde evenwichtsoefening een globale visie op het 

energiebeleid uit te tekenen. 

Het energiebeleid focust zich op het vrijmakingsbeleid – specifiek op vlak van energie – en 

op het stimuleren van een duurzame energiehuishouding (met name het rationeler omgaan 

met energie en het beter benutten van de beschikbare hernieuwbare energiebronnen). Dit 
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zijn dan ook de thema’s die voortdurend kunnen rekenen op de nodige aandacht binnen de 

Vlaamse regering. 

Het groeiend energieverbruik heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Door de toenemende 

concurrentiedruk in de energiesector dreigt de aandacht voor het rationeel energiegebruik, 

de milieuvriendelijke energieproductie en de toegankelijkheid van energie voor alle 

maatschappelijke groepen te verminderen. Een duurzaam energiebeleid betekent daarom 

dat het economische en sociale belang van energie verzoend wordt met de eindigheid van 

fossiele brandstoffen en de draagkracht van alle milieucompartimenten. 

Het Protocol van Kyoto geeft kansen op selectieve groei, werkgelegenheid en competitieve 

voordelen voor welbepaalde sectoren op middellange termijn. Een duurzaam energiebeleid 

vraagt van de overheid een systematisch doelgroepenbeleid dat gericht is op 

gedragswijziging en responsabilisering. 

De bedoeling is om de energievraag te beperken via een beleid gericht op rationeel energie-

gebruik en om de resterende energievraag in de mate van het mogelijke in te vullen op basis 

van hernieuwbare energiebronnen en zo efficiënt mogelijke productie-installaties. 

Om het algemeen belang te dienen, zal de overheid de vrijmaking van de Vlaamse 

energiemarkt begeleiden en sturen. Daarvoor moet ze een optimale mix van allerlei 

instrumenten gebruiken zoals sensibiliserings- en informatiecampagnes, financiële prikkels 

(subsidies, heffingen,…) en regelgeving (normen, convenanten,…). 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Het Vlaamse energiebeleid wil enerzijds een optimale energiedienstverlening tegen correcte 

en sociaal aanvaardbare prijzen voor alle maatschappelijke groepen verzekeren. Anderzijds 

veroorzaakte de verbranding van fossiele brandstoffen voor energieopwekking in 1999 

ongeveer 84% van de totale broeikasgasemissies in het Vlaams Gewest. De uitstoot van CO2 

is tussen 1990-2001 aanzienlijk gestegen. Om deze tendens om te keren is het noodzakelijk 

om het rationeel energiegebruik (REG) te intensiveren door enerzijds het energieverbruik in 

de residentiële sector te verminderen in 2004 ten opzichte van 1998, en anderzijds de 

toename van de energie-efficiëntie in de industrie en de dienstensector te versterken. 

Parallel is het noodzakelijk om de milieuvriendelijke productie van energie in de globale 

energievoorziening te vergroten, door de uitwerking en uitvoering van actieplannen voor 

hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. 

5.4 Mobiliteitsbeleid  

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de weginfrastructuur, de waterwegen, het stads- en 

streekvervoer, de zeehavens en de regionale luchthavens. In het kader van de recente 

Lambertmontakkoorden zal Vlaanderen over beperkte fiscale bevoegdheden beschikken 

inzake mobiliteit. 

De federale overheid blijft bevoegd voor treinvervoer, de verkeerswetgeving, reglementering 

inzake voertuigen en de belangrijkste aspecten van fiscaliteit. De Interministeriële 

Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie vormt het overlegplatform 

voor de federaal en regionaal bevoegde ministers van mobiliteit. 
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MISSIE EN VISIE 

Vanuit het besef dat de huidige trendmatige evolutie van de mobiliteit nefast is voor de 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en de leefbaarheid van economische centra in Vlaanderen 

en op termijn vergaande negatieve economische, ecologische en sociale gevolgen zou 

kunnen hebben, omschrijft het mobiliteitsbeleid haar missie als “het zorgen voor een 

duurzame mobiliteit door een geïntegreerd en beheersgericht beleid”. Hiermee wordt een 

duurzame ontwikkeling van de mobiliteit beoogd. Dit impliceert het voeren van een 

beheersgericht beleid waarbij economische, sociale, ruimtelijke en milieucomponenten ten 

volle worden onderkend en geïntegreerd benaderd. 

Een duurzaam mobiliteitsbeleid richt zich bijgevolg op het beheersen van de 

verplaatsingsbehoefte door o.a. een selectieve ruimtelijke planning teneinde te voldoen aan 

de socio-economische en culturele (maatschappelijke) behoeften van de samenleving. Een 

andere belangrijke component vormt het sturen van de verkeers- en vervoersvraag. 

Essentieel is ook de uitwerking van een efficiënt, bedrijfszeker, veilig en weinig overlast 

veroorzakend transportsysteem en tenslotte de aanpassing van het vervoersaanbod. 

Dit moet eerst en vooral uitmonden in een billijke en sociaal gecorrigeerde verdeling van de 

verplaatsingsmogelijkheden, een aangepast verplaatsingsgedrag en vervoermiddelengebruik, 

en tenslotte een positieve evolutie op niveau van de externaliteiten. 

De wijze waarop binnen het mobiliteitsbeleid invulling zal worden gegeven aan de 

maatschappelijke uitdagingen waarvoor men zich als beleid geplaatst ziet, wordt verwoord in 

de visie: “Zowel de economische bereikbaarheid als de verplaatsingsmogelijkheden van de 

verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen en 

dit met maximaal respect voor het milieu, de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid”. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Uitgaande van de tendensen die zich stellen en de missie en de visie worden vijf strategische 

doelstellingen vooropgesteld die tot een trendbreukbeleid moeten leiden. De eerste 

doelstelling bestaat er in om op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische 

knooppunten en poorten te waarborgen. Deze doelstelling heeft betrekking op de kwaliteit 

van het transportsysteem waarmee personen en goederen op andere plaatsen of bij 

voorzieningen kunnen komen. Een tweede doelstelling betracht op een selectieve manier 

iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen verplaatsen. Daardoor 

moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Met deze 

doelstelling wordt vooral gekeken naar de kwaliteit waarmee iedereen toegang krijgt tot het 

vervoerssysteem, de vervoersmiddelen en tot de informatie- en communicatienetwerken. 

Een derde doelstelling wil de verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het 

oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Deze doelstelling 

heeft vooral betrekking op de kans op ongevallen, de fatale afloop of het lichamelijk letsel 

dat de gebruiker van het transportsysteem oploopt. De vierde doelstelling heeft tot doel om 

de verkeersleefbaarheid te verbeteren ondanks de toenemende mobiliteit. Deze doelstelling 

heeft vooral oog voor de kwaliteit van de omgeving voor het menselijk functioneren, zoals 

deze beïnvloed wordt door het gemotoriseerde verkeer en zijn voorzieningen. 

De laatste en vijfde doelstelling heeft tot doel om de schade aan milieu en natuur terug te 

dringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe. Deze doelstelling heeft betrekking op de 

mate waarin verkeer en vervoer een negatieve invloed uitoefenen op milieu en natuur. 
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5.5 Economisch beleid 

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor onder meer het economisch beleid, het afzet- en 

uitvoerbeleid en de natuurlijke rijkdommen. In economische aangelegenheden oefenen de 

Gewesten hun bevoegdheid uit met inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer 

van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, 

alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de economische 

Gemeenschap en de monetaire eenheid. Iedere gewestelijke reglementering met betrekking 

tot fiscale voordelen die in het kader van de nationale fiscaliteit en met toepassing van de 

wetten op de economische expansie worden verleend, dient voor akkoord te worden 

voorgelegd aan de bevoegde federale overheid. Vlaanderen is bevoegd voor het instellen van 

retributies en heffingen binnen bepaalde grenzen. 

De federale overheid is bevoegd om algemene regels vast te stellen inzake de bescherming 

van de verbruiker. De federale overheid is verder onder meer bevoegd voor: het prijsbeleid, 

productnormering, productlabelling en nationale fiscaliteit. Als algemene vaststelling geldt 

dat in de meeste landen de fiscalisering van het beleidsinstrumentarium sterk is ontwikkeld. 

Er is een algemene tendens om via fiscale stimuli en sancties sturend te werken op 

beleidsprioriteiten. Ook binnen de Belgische context tekent deze tendens zich af onder meer 

door via een lager en duidelijker belastingtarief voor alle ondernemingen de competitiviteit 

van de Belgische economie te behouden. Deze context die het beschikbaar 

beleidsinstrumentarium determineert, is mee bepalend voor de slagkracht van het Vlaams 

economisch beleid. 

MISSIE EN VISIE 

In het Vlaams Regeerakkoord wordt gepleit voor een duurzame economische groei in 

Vlaanderen. Deze visie is in het Vlaams regeerakkoord als volgt verwoord: “Een duurzame 

economische groei kan niet zonder een ruimer structureel beleid, onder meer op het vlak van 

de mobiliteit, de beschikbaarheid van uitgeruste en ecologisch verantwoorde 

bedrijventerreinen, het onderzoek en de ontwikkeling en een betere samenwerking tussen 

bedrijfsleven en onderwijs. In dat werkgelegenheidsbeleid speelt een programma van 

ecologische innovatie een belangrijke rol, waarbij de ondernemingen ertoe aangezet en 

aangemoedigd worden om op een duurzame wijze om te springen met grondstoffen en 

energie. De ontwikkeling van duurzame producten, zowel in de productie- als in de 

consumptiefase, leidt tot nieuwe hoogtechnologische en kennisintensieve activiteiten. Het 

concurrentievoordeel dat zo ontstaat kan de internationale concurrentiepositie van onze 

bedrijven ten goede komen. Arbeidsintensieve kringloop- en recyclagesectoren bieden extra 

kansen aan minder geschoolde werknemers. Gerichte ondersteuning van KMO’s inzake 

milieuvriendelijke investeringen of inzake immateriële investeringen vergroot de 

ontwikkelingskansen van KMO’s.” 

Om een duurzame economische groei in Vlaanderen te bewerkstelligen dienen de nodige 

voorwaarden gecreëerd te worden die leiden tot meer en beter duurzaam ondernemerschap. 

Deze voorwaarden dienen zich te richten op bestaande en nieuwe doelgroepen en moeten 

gekoppeld worden aan een adequaat overheidsoptreden met regelmatige bijsturing en 

evaluatie. 
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BELEIDSDOELSTELLINGEN 

De Vlaamse economie schrijft zich in de filosofie van het duurzaam ondernemen in, waarbij 

economische groei kan worden bewerkstelligd met respect voor de sociale en ecologische 

component. Dit betekent enerzijds de ondersteuning van milieu- en ecologie-investeringen 

met specifieke aandacht voor KMO’s en de integratie van het benchmarkingconvenant in de 

regelgeving, en anderzijds de stelselmatige sensibilisering van de bedrijfswereld voor de 

principes van duurzaam ondernemen. 

5.6 Landbouwbeleid 

Vlaanderen beschikt over uitgebreide landbouwbevoegdheden. De belangrijkste zijn de 

toepassing van de Europese maatregelen inzake het landbouwstructuurbeleid met betrekking 

tot de plattelandsontwikkeling, leefmilieu, landinrichting, bosbouw en natuurbehoud. 

Tenslotte is Vlaanderen ook bevoegd voor het landbouwinvesteringsfonds, de aanvullende 

hulp aan bedrijven en het promotiebeleid.  

Het volledige landbouwbeleid wordt vanaf 2002 een gewestelijke bevoegdheid met 

uitzondering van onder meer de federale bevoegdheid inzake normering en controle op 

grondstoffen en plantaardige producten met het oog op de veiligheid van de voedselketen. 

Een andere uitzondering is de regeling voor vervroegde uittreding van landbouwers. Heel 

wat instrumenten komen zo ter beschikking van de gewesten waardoor de link met het 

leefmilieubeleid kan versterkt worden. 

MISSIE EN VISIE 

Vlaanderen moet versneld kiezen voor een rechtszekere duurzame landbouw waarbij de 

huidige landbouwnormen moeten geëvalueerd worden naar landbouwproductiemethodes 

met nog meer kwaliteitsaccenten en naar duurzame ontwikkeling op ecologisch, economisch 

en sociaal niveau. 

Mede in het kader van het huidig maatschappelijk debat en een brede sectorale 

betrokkenheid, dient te worden nagegaan waar en hoe een duurzame Vlaamse land- en 

tuinbouw op korte, middellange en lange termijn kan bijdragen aan het klimaatbeleid, binnen 

af te lijnen ecologische, economische en sociale indicatoren en criteria. 

Door de ontwikkeling van nieuwe hefbomen en het samenhangend gebruik ervan met 

bestaande hefbomen, met economische inslag (waaronder het landbouwinvesteringsfonds 

inkomenssteunmaatregelen voor gewassen of rundvee en de steun voor biologische 

landbouw) of met hoofdzakelijk ecologische inslag (waaronder het mestactieplan en het 

ammoniakreductieplan) of met hefbomen met een dubbele werking (economisch/ecologisch 

zoals de opkoopregeling voor varkens, landbouw/leefmilieumaatregelen in het kader van het 

plattelandsontwikkelingsplan), moet een coherent duurzaam landbouwbeleid groeien dat 

doelgroepgericht en zonder economische en sociale afremming de reductiedoelstelling van 

Kyoto onderschrijven en invullen. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Binnen deze verduurzaming kan het landbouwbeleid inpikken op minstens drie niveaus: een 

verregaand rationeler energiegebruik in de tuinbouw (liefst gekoppeld aan de productie van 

andere energievormen), een plan voor de productie van hernieuwbare energie en een grote 

betrokkenheid van de gehele sector via de “Code voor goede landbouwpraktijken: deel 
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klimaatsverandering”. Een betekenisvolle reductie van broeikasgasemissies uit de 

landbouwsector kan onder meer gerealiseerd worden door aangepaste bemestingspraktijken, 

optimalisering van veevoeders, aangepaste mestopslagplaatsen en energierecuperatie uit 

mestverwerking. 

5.7 Onderwijsbeleid 

De onderwijsbevoegdheid berust bij de Gemeenschappen en hun respectieve regeringen. De 

federale overheid is enkel bevoegd voor de bepaling van het begin en einde van de leerplicht 

en de minimale voorwaarden voor het behalen van diploma's. De Vlaamse Dienst voor 

Onderwijsontwikkeling heeft onder andere de opdracht om voorstellen inzake eindtermen te 

formuleren. 

MISSIE EN VISIE 

Onderwijs kan beschouwd worden als de meest voor de hand liggende partner om 

opgroeiende adolescenten en kinderen de nodige kennis, vaardigheden en houdingen bij te 

brengen om beleidsintenties in de toekomst op een duurzame wijze te realiseren. De 

uitbouw en uitbreiding van een netwerk inzake milieu- en natuureducatie vormt hier een 

belangrijk onderdeel van. 

Milieu-educatie is bedoeld om het milieubewustzijn te verhogen en levert hierdoor een 

fundamentele bijdrage tot duurzame ontwikkeling. Gezien het complexe karakter en de 

schaalverschillen van de relaties in de menselijke leefomgeving, kunnen de meest 

verscheiden leervakken bijdragen leveren tot milieu-educatie. Milieu-educatie wordt in het 

Vlaams onderwijs gesitueerd in het globale onderwijsveld en niet als afzonderlijk vak. 

Via het formuleren van vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs legt de overheid aan de scholen 

de verplichting op om een aantalmaatschappelijk aanvaarde doelen te realiseren. Een aantal 

van deze eindtermen/ontwikkelingsdoelen verwijzen rechtstreeks of onrechtstreeks naar het 

klimaatbeleidsplan en willen de leerlingen de kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen 

die nodig zijn om zich als milieubewuste burger te gedragen. 

Daarnaast is een overeenkomst afgesloten tussen de departementen Leefmilieu en 

Infrastructuur (LIN) en Onderwijs die liep tot einde 2001, waarbij beide departementen 

verklaarden elkaar te ondersteunen inzake aangelegenheden van natuur- en milieueducatie. 

Bovendien is er een sterke samenwerking tussen de departementen LIN en Onderwijs met 

betrekking tot de projecten Groene School en Milieuzorg op School (vanaf 1 september 

2001), respectievelijk voor het secundair en hoger onderwijs en het basisonderwijs. Beide 

projecten beogen hoofdzakelijk de uitbouw van een milieuzorgsysteem in scholen. Via de 

Permanente Commissie voor Milieu-educatie in het Onderwijs is er voortdurend overleg 

tussen het onderwijsveld, het onderwijsbeleid en het milieubeleid met betrekking tot thema's 

en acties zoals het effect van menselijke activiteiten op de opwarming van de aarde. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Via vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen de leerlingen 

van de eerste graad secundair onderwijs kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen 

waarmee zij binnen de lokale leefomgeving op zoek leren gaan naar mogelijke bronnen van 

milieuverontreiniging (onder andere deze die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van 
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de aarde). In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs worden de lokale 

problemen meer in een globale context, zoals de opwarming van de aarde, geplaatst. 

5.8 Wetenschapsbeleid 

De Gemeenschappen en Gewesten zijn bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek in het 

raam van hun respectieve bevoegdheden, met inbegrip van het onderzoek ter uitvoering van 

internationale of supranationale overeenkomsten of akten. 

De federale overheid is bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is voor de 

uitoefening van haar eigen bevoegdheden, met inbegrip van het onderzoek ter uitvoering 

van internationale of supranationale overeenkomsten of akten. Programma's en acties die 

een homogene uitvoering vereisen op nationaal of internationaal vlak en Belgische 

medewerking aan activiteiten van internationale onderzoeksorganen worden vastgesteld in 

samenwerkingsakkoorden. De federale overheid kan eveneens initiatieven nemen, structuren 

opzetten en in financiële middelen voorzien voor het wetenschappelijk onderzoek in de 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren. 

Momenteel is er een samenwerkingsakkoord van kracht tussen de federale en regionale 

overheden betreffende het Plan voor wetenschappelijke Ondersteuning van een beleid 

gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO), waarin een luik klimaatonderzoek is opgenomen. 

PODO-II loopt over de periode 2000-2006.  

MISSIE EN VISIE 

Het Vlaams wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid wil de basis van wetenschap en 

technologie behouden, verbreden en verdiepen. Dit wordt mogelijk door een omgeving te 

scheppen die de ontwikkeling van wetenschap en de aanwending ervan ten behoeve van de 

technologisch innovatie bevordert. Dit gebeurt onder meer door het versterken van het 

fundamenteel onderzoek aan de universiteiten en de internationale wetenschappelijke 

samenwerking, het ondersteunen van strategisch technologisch onderzoek, het optimaliseren 

van beleidsondersteunend onderzoek en het stimuleren van het innovatievermogen van 

Vlaamse ondernemingen. 

De Vlaamse universiteiten krijgen hierbij een maximale autonomie voor het uitwerken van 

hun onderzoeksbeleid. De Vlaamse onderzoeksinstellingen werken met 

beheersovereenkomsten, waarin naast het eigen onderzoek ook het beleidsondersteunend 

onderzoek opgenomen is. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Het onderzoek inzake klimaatsverandering is opgenomen in de gestructureerde 

onderzoeksprogrammering en rapportering, zowel op gewestelijk als op federaal niveau. 

Voor Vlaanderen kwamen verschillende projecten reeds in aanmerking voor dit soort 

onderzoek. Het uitdovende Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) omvat 

klimaatgerelateerd onderzoek dat tegemoet komt aan specifieke vragen uit de 

beleidsdomeinen economie, landbouw en leefmilieu. Het Vlaams impulsprogramma 

energietechnologie (VLIET) financierde beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek 

voor het Vlaamse CO2/REG plan. Het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA) 

rapporteert jaarlijks de wetenschappelijke milieukennis in een gestructureerde vorm, 

waaronder een hoofdstuk klimaatsverandering door broeikasgasemissies. 
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Het onderzoek betreffende het thema klimaatsverandering door uitstoot van broeikasgassen 

is expliciet opgenomen in federale onderzoeksprogramma’s, met een belangrijke Vlaamse 

participatie. In het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de 

Gemeenschappen en de Gewesten is een Plan ter ondersteuning van een beleid gericht op 

Duurzame Ontwikkeling (PODO) uitgewerkt. Het PODO moet inzicht brengen in de uiterst 

complexe problematiek van duurzame ontwikkeling en voorziet in het verzamelen en het 

interpreteren van de wetenschappelijke basisgegevens die richting kunnen geven aan de 

voorbereiding van een beleid inzake duurzame ontwikkeling en de uitvoering ervan. 

In PODO-I kwam het onderzoek aan bod gericht op het wetenschappelijk ondersteunen van 

de politieke besluitvorming om op internationaal vlak onze verbintenissen na te komen. Voor 

het thema klimaatsverandering betreft dit het Raamverdrag inzake Klimaatsverandering (Rio, 

1992) en het Protocol van Kyoto (Kyoto, 1997). 

Dit PODO-I bevat een specifiek luik gericht op de problematiek van het broeikaseffect, in 

samenhang met o.a. de vermindering van de CO2-uitstoot. Andere belangrijke 

klimaatgerelateerde onderzoeksluiken zijn: duurzame mobiliteit, duurzame productie en 

consumptiepatronen en het inpassen van de duurzaamheiddimensie in economische 

indicatoren en balansen en het uitwerken van een milieuvriendelijke fiscaliteit. Het invoeren 

van een duurzaam leefmodel vraagt een grondige wijziging van onze productie- en 

consumptiewijze en ons gedrag in het algemeen en vereist de integratie van een duurzaam 

beleid op alle beslissingsniveaus. Een geïntegreerde aanpak die gericht is op de problematiek 

en die verschillende domeinen samenbrengt, is nodig zowel op het niveau van het onderzoek 

als op het niveau van de besluitvorming. 

PODO-II integreert zowel de sociale, de economische als de ecologische dimensie en voorziet 

tevens dat in de loop van het onderzoek de eindgebruikers van de resultaten, waaronder ook 

beslissingnemers, regelmatig met de onderzoekers in dialoog treden. De keuze van de 

onderzoeksthema’s in PODO-II speelt in op de krachtlijnen van de verschillende 

(inter)nationale programma's en verbintenissen, met als doel de besluitvorming verder 

wetenschappelijk te ondersteunen. Het moet bovendien wetenschappers in staat stellen zich 

in te passen in internationale multidisciplinaire onderzoeksnetwerken. PODO II stimuleert 

daarnaast in belangrijke mate gemengde acties waarbij op evenwichtige wijze voorrang 

wordt verleend aan de inpassing van de drie componenten (sociaal, economisch en 

milieugebonden) en waarbij wordt gestreefd naar een grotere multidisciplinariteit van het 

onderzoek. 

PODO-II bevat twee complementaire delen. Het eerste deel, de zogenaamde “Duurzame 

productie- en consumptiepatronen”, is toegespitst op vier thema's, waarbij ook de energie- 

en transportproblematiek aan bod komen. Het tweede deel, de zogenaamde “Global Change, 

ecosystemen en biodiversiteit”, omvat drie thema’s waarbij klimaatmodellen, processen in de 

atmosfeer en de link met de uitstoot van broeikasgassen behandeld worden. 

5.9 Woonbeleid 

Het Vlaams Gewest is volledig bevoegd voor het regionaal woonbeleid en het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. 

Dit houdt onder meer in het beschikbaar stellen van huur- en koopwoningen, de renovatie, 

verbetering, aanpassing en zonodige vervanging van het bestaande woonbestand en 

tenslotte het aanbieden van huisvestingsondersteuning aan behoeftige gezinnen. Het Vlaams 
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Woonbeleid moedigt bij de bouw, aanpassing, verbetering of renovatie van woningen het 

prijsbewuste gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen en bouwwijzen aan door 

het verlenen van subsidies of tegemoetkomingen, bijvoorbeeld het verstrekken van bouw- en 

renovatiepremies. De federale regering blijft anderzijds bevoegd voor elke vorm van 

fiscaliteit die gelinkt is met het woonbeleid. 

Het “Decreet op de ruimtelijke ordening” verplicht de opname van globale energieprestatie-

eisen, regels voor de thermische isolatie, de ventilatievoorzieningen en minimale eisen voor 

binnenklimaat in de bouwvergunning. 

MISSIE EN VISIE 

De 'Beleidsnota wonen 2000-2004' stelt dat “milieuvriendelijk en duurzaam bouwen en 

verbouwen dient te worden aangemoedigd”. De beleidsnota “ruimtelijke ordening” neemt 

echter geen voorzieningen op inzake ecologisch bouwen. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

Nieuwe sociale woningen dienen sedert 2001 te voldoen aan de K-45-norm en aan de 

ventilatienorm. Bij gerenoveerde woningen moeten de nieuwe en vernieuwde delen voldoen 

aan de opgelegde k-waarden en de volledige woning aan de ventilatienorm. Hierdoor wordt 

het energieverbruik van deze sociale woningen teruggedrongen. Vanuit het woonbeleid 

bestaat de intentie deze tendens ook in de toekomst te versterken. 

De isolatietoestand van de gebouwen op de private woningmarkt kan nog steeds aanzienlijk 

verbeterd worden. Het besparingspotentieel voor energie binnen deze doelgroep is 

aanzienlijk en dient optimaal aangewend te worden in de strijd tegen klimaatsverandering. 

De aanpassing van de bouw- en renovatiepremies om te voldoen aan de globale 

energieprestatie-eisen (EP), tezamen met een beter toepassen van de bestaande 

isolatiewetgeving zijn belangrijke initiatieven die verder dienen uitgewerkt te worden. 

Binnen het Vlaamse woonbeleid zal in uitvoering van het Vlaams klimaatplan een 

meerjarenprogramma worden opgezet met een opsomming van financiële en personele 

middelen, het juridische instrumentarium, gekoppeld aan de uitvoering van studies, en een 

versterkte samenwerking met sociale woonorganisaties zoals de Vlaamse 

Huisvestingmaatschappij, het Vlaams Woningfonds, de Sociale Verhuur Kantoren. Vervolgens 

zal het informatiebeleid versterkt worden waarbij het uitvoeren van demonstratieprojecten 

en de publicatie van voorbeeldprojecten in de woningbouw centraal staan. Tenslotte dient de 

bestaande reglementering inzake de bouw- en renovatiepremies aangepast te worden. 

Gezien het Vlaamse ruimtelijk ordeningsbeleid de invoer van EP voorziet en er reeds stappen 

ondernomen worden voor het versneld bekomen van bouwvergunningen voor het plaatsen 

van windturbines, zullen geen bijkomende stappen ondernomen worden inzake ecologisch 

bouwen. 

5.10 Beleid inzake overheidsgebouwen 

De Vlaamse overheid voert een eigen beleid inzake overheidsgebouwen. De overheid moet 

als belangrijke werkgever eerst en vooral zorgen voor een degelijke huisvesting van haar 

eigen werknemers en de Vlaamse ministeriële kabinetten. Er wordt veel aandacht besteed 

aan onderhoud en beheer van eigen gebouwen en installaties. Het bouwen, verbouwen en 

renoveren van administratieve gebouwen gebeurt in eigen beheer. Een kleiner deel van de 
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inspanningen gaat naar de ondersteuning voor “gebouwen van derden”, waaronder de 

sector huisvesting (bouw en renovatie van sociale woningen), kerken, monumenten, 

ontmoetingscentra en verlaten bedrijfsruimten. Het gaat hier voornamelijk om een 

informerende, adviserende en begeleidende rol gekoppeld aan controle van reglementen, 

normen en subsidiegebruik. 

MISSIE EN VISIE 

Een degelijke huisvesting van de diensten de Vlaamse overheid wordt verzekerd door het 

bouwen, verbouwen en renoveren van het eigen gebouwenpatrimonium, door huren, leasen 

of kopen waar nodig en door een goed en doordacht onderhoud en beheer. Degelijke 

huisvesting moet comfortabel, gezond, veilig, functioneel, bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Tegelijkertijd moet er rekening gehouden worden met ecologische en 

duurzaamheidaspecten, waarbij energieverbruik een belangrijk aandachtspunt vormt. 

De Vlaamse overheid heeft, zoals in het regeerakkoord en in beleidsbrieven en -nota's van 

verschillende ministers wordt erkend, op het vlak van energiezorg een belangrijke 

voorbeeldfunctie te vervullen. Onder energiezorg verstaat men het op structureel en 

economisch verantwoorde wijze toepassen van organisatorische, technische en educatieve 

maatregelen om het verbruik van energie te minimaliseren. 

Het Vlaams energiebeleid inzake overheidsgebouwen staat onder meer verwoord in de 

beleidsnota Ambtenarenzaken 1999-2004; waarbij de noodzaak om overheidsgebouwen 

“ecologisch” te benaderen en duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen, als belangrijke 

doelstellingen worden beschouwd. Hierbij wordt meer specifiek aan het in acht nemen van 

een rationeel energiegebruik, het gebruik van alternatieve energiebronnen en van duurzame 

en weinig milieubelastende materialen, gedacht. 

In de eerste plaats omdat het niet meer dan logisch is dat noodzakelijke maatregelen die 

aan anderen worden opgelegd (gezinnen, bedrijven) ook voor zichzelf gelden. Ten tweede 

omdat in het specifieke geval van het bevorderen van de energie-efficiëntie en –besparing er 

een zeker potentieel aanwezig is bij de Vlaamse overheidsgebouwen. Deze maatregelen 

kunnen bijgevolg niet enkel een wezenlijke bijdrage betekenen aan de realisatie van de 

engagementen om de broeikasgasemissies te verminderen, maar kunnen op korte termijn 

ook een financiële besparing op het overheidsbudget betekenen. 

BELEIDSDOELSTELLINGEN 

De voornaamste operationele doelstelling op energetisch vlak is het opmaken, 

verwezenlijken en opvolgen van een beleidsplan/programma met als doel het elektriciteits- 

en brandstofverbruik per m² van de 100 grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 

10 procent te verminderen tegen juni 2004, ten aanzien van de periode 1999/2000. Dit dient 

te gebeuren in twee fasen waarbij gestart wordt met het opstellen van een 

energieboekhouding voor de totale doelgroep en het uitvoeren van energie-audits in de 5 

grootste gebouwen hiervan. Een jaarlijkse voortgangsrapportage dient hierbij aan het 

Vlaams Parlement voorgelegd te worden. 

Als bijkomend aandachtspunt zal de voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie bij nieuwbouw en 

renovatie van administratieve overheidsgebouwen en gesubsidieerde gebouwen ook nog 

steeds ter harte worden genomen. 



 35 

Beide doelstellingen werden opgenomen in een voorstel van resolutie en aangenomen door 

de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (Stuk 343 (1999-2000)-nr.6) in zitting van 

23 mei 2001. 
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DDEEEELL  IIVV::  PPRROOJJEECCTTEENN  EENN  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  IINN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

6 EVOLUTIE VAN BROEIKASGASEMISSIES IN VLAANDEREN 

6.1 De korf van broeikasgassen in Vlaanderen 

In Figuur 6 wordt de uitstoot van de 3 belangrijkste broeikasgassen CO2, CH4 en N2O 

weergegeven voor de periode 1990-2000. 

Figuur 6: Evolutie van CO2-, CH4- en N2O-emissies in de periode 1990-2000 (naar MIRA-T 
2001) 
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De uitstoot van de drie broeikasgassen bedroeg in 1990 ruim 84.000 kton CO2-eq. In 2000 

was die gestegen tot bijna 94.000 kton. Het aandeel van deze drie gassen in de korf van 

broeikasgassen is reeds jaren relatief stabiel (CO2: 83%, CH4: 8% en N20: 9%). Ondanks 

hun hoge ‘Global Warming Potential’ is de uitstoot van HFK’s, PFK’s en SF6 nog heel beperkt 

in vergelijking met de andere broeikasgassen. Hun gezamenlijke uitstoot bedroeg in 1990 

minder dan 500 kton CO2-eq. 

Verschillende doelgroepen dragen bij tot de emissie van de broeikasgassen. Figuur 7 geeft 

het aandeel van de doelgroepen weer in de CO2-, CH4- en N2O- emissie in het jaar 2000. 
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Figuur 7: Aandeel van de doelgroepen in de uitstoot van CO2-, CH4- en N2O-emissies in 
het jaar 2000 (naar MIRA-T 2001) 
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Uit Figuur 7 blijkt dat vooral de industrie en de energiesector bijdragen tot de uitstoot van 

CO2. Meer dan de helft van de CH4-emissies is toe te schrijven aan de landbouwsector. De 

industrie en de landbouwsector vertegenwoordigen het grootste aandeel in de N2O-emissies. 

In de volgende paragrafen worden de diverse broeikasgassen afzonderlijk besproken. 

Hiertoe werd voor elk gas gebruik gemaakt van de meest recente, officiële cijfers. Enerzijds 

wordt de historische evolutie sinds 1990 voorgesteld. Anderzijds worden prognoses gemaakt 

voor de periode 2000-2005 bij een autonome evolutie. Dit is de uitstoot in een ‘business-as-

usual’ (BAU)-scenario, dus zonder het in rekening brengen van bijkomende 

emissiereducerende maatregelen. 

6.2 Historische evolutie en prognoses voor de CO2-uitstoot 

6.2.1 Historische evolutie van het energiegebruik en de CO2-uitstoot 

Sinds 1994 stelt de VITO in opdracht van het Vlaams Gewest energie- en CO2-balansen voor 

Vlaanderen op. In juni 2001 verscheen de balans voor 1999. 

Figuur 8 toont de CO2-emissies in Vlaanderen in 1990 en van 1994 tot 1999. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen de hoeveelheid CO2 geëmitteerd door de energietransformatiesector 

en de CO2-emissies toe te schrijven aan het finaal energiegebruik. Een kleinere CO2-bron 

wordt niet-energetisch genoemd en bevat de CO2-emissies tengevolge van het gebruik van 

energie als grondstof (voornamelijk in de chemie) en de CO2-emissies die niet-

energiegebonden zijn (bij afvalverbranding, cement- en staalproductie). Volgens de IPCC-

richtlijnen, worden de CO2-emissies gerelateerd aan het finaal elektriciteitsverbruik 

aangerekend aan de transformatiesector, behalve de CO2 uitgestoten door zelfproducenten 

(bijv. WKK en hernieuwbare energie) die aangerekend wordt aan de sectoren waartoe de 

zelfproducenten behoren. 
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Figuur 8: CO2-emissies in Vlaanderen in 1990 en van 1994 tot 1999 
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In 1999 werd in Vlaanderen 76.689 kton CO2 uitgestoten. Dit is 11,1% meer dan in 1990. De 

CO2-emissies van de transformatiesector (22.280 kton) maakten in 1999 29,0% van de 

totale CO2-uitstoot uit en lag iets boven het niveau van 1990 (+1,2%). De CO2-emissies toe 

te schrijven aan het finaal energetisch gebruik (47.224 kton) hadden in 1999 een aandeel 

van 61,6% en waren met 7,4% gestegen ten opzichte van 1990. De niet-energetische CO2-

uitstoot in 1999 (7.185 kton) nam met 137% toe ten opzichte van 1990 en had een aandeel 

van 9,4% in de totale CO2-uitstoot. 

Figuur 9 en Figuur 10 geven het verloop weer van het finaal energiegebruik respectievelijk 

de CO2-emissies gerelateerd aan het brandstofgebruik in de diverse sectoren in Vlaanderen 

in 1990 en van 1994 tot 1999. 

Figuur 9: Verloop van het finaal energiegebruik in de diverse sectoren in Vlaanderen 
tussen 1990 en 1999 
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Figuur 10: Verloop van de CO2-emissies gerelateerd aan het finaal brandstofgebruik in de 
diverse sectoren in Vlaanderen tussen 1990 en 1999. 
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In Tabel 2 worden de cijfers van het finaal energiegebruik en van de CO2-uitstoot 

gerelateerd aan het finaal brandstofgebruik voor 1990 en 1999 in de diverse sectoren in 

Vlaanderen naast elkaar gezet. 

Tabel 2: Finaal energiegebruik en CO2-uitstoot ten gevolge van het brandstofgebruik in 
de diverse sectoren in Vlaanderen in 1999 ten opzichte van 1990 

 Energie (PJ) CO2-emissies tengevolge van 

het brandstofgebruik (kton) 

 1990 1999 %verschil 

1999-1990 

1990 1999 %verschil 

1999-1990 

Huishoudens  204 239 +17% 12.140 13.212 +9% 

Industrie  299 316 +6% 15.396 13.583 -12% 

Diensten 55 86 +56% 2.121 3.411 +61% 

Land- en 

tuinbouw 

34 35 +3% 2.472 2.393 -3% 

Transport 169 208 +23% 11.850 14.625 +23% 

Totaal 761 884 +16% 43.979 47.224 +7% 

Het energiegebruik in de huishoudelijke sector is erg klimaatgebonden. Zo ligt de piek van 

het afgelopen decennium in 1996, het koudste jaar. Onafhankelijk van de 

temperatuursinvloeden vertoont het energiegebruik in de huishoudelijke sector een stijgende 

trend. Niettegenstaande 1990 en 1999 ongeveer even zachte jaren waren, ligt het 

energieverbruik in 1999 (239 PJ) 17% hoger dan in 1990. De CO2-uitstoot tengevolge van 

het brandstofgebruik bedroeg in 1999 13.212 kton en is t.o.v. 1990 in mindere mate 

toegenomen (+9%). De CO2-uitstoot steeg niet evenredig met het energiegebruik door een 

toename van het marktaandeel van aardgas (+6% verbruik) in het nadeel van stookolie (-

5% verbruik) en steenkool (-2% verbruik). 
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Het energiegebruik in de industrie lag in 1999 (316 PJ) 6% hoger dan in 1990. De CO2-

uitstoot gerelateerd aan het brandstofgebruik lag in 1999 (13.583 kton) 12% lager dan in 

1990. De CO2-emissies werden gunstig beïnvloed door brandstofomschakeling. Ten opzichte 

van 1990 daalde het verbruik van kolen met 17% en van olie met 36%, in het voordeel van 

aardgas waarvan het verbruik met 39% toenam. 

Het absoluut energiegebruik (86 PJ) respectievelijk de CO2-emissies gerelateerd aan het 

brandstofverbruik in de tertiaire sector (3.411 kton) lagen in 1999 56% respectievelijk 61% 

hoger dan in 1990. 

De CO2-emissies in de transportsector zijn significant toegenomen tussen 1990 en 1999 

(+23%). 

De CO2-uitstoot in de land- en tuinbouw ligt de laatste jaren op hetzelfde peil. 

6.2.2 Prognoses voor de autonome evolutie van de CO2-uitstoot 

In Figuur 11 wordt de autonome evolutie van de CO2-uitstoot ingeschat tot 2005. 

Figuur 11: Prognoses voor de CO2-uitstoot in Vlaanderen in een BAU-scenario 
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Bij het uitblijven van beleidsmaatregelen wordt voorspeld dat de CO2-uitstoot in 2005 82.322 

kton zou bedragen, dit is 13.295 kton of 19,3% meer dan in 1990. 

Volgende sectoren liggen aan de basis van de meeruitstoot: 

- niet-energetisch gebruik:  + 3.808 kton 

- tertiair:         + 3.439 kton 

- transport:        + 3.319 kton 

- huishoudens:       + 2.501 kton 

- industrie :          + 345 kton 

- transformatiesector:          - 55 kton 

- land- en tuinbouw:          - 62 kton 
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Let wel dat in deze cijfers ook de CO2-uitstoot tengevolge van een toename van het 

elektriciteitsgebruik is begrepen! Dit is wenselijk om vanuit beleidsoogpunt de 

verantwoordelijke sectoren beter te kunnen duiden en hun inspanningen zoals die tot uiting 

zullen komen in de projectbeschrijvingen (hoofdstuk 7) beter naar waarde te kunnen 

schatten. 

De belangrijkste post in de meeruitstoot is het niet-energetisch verbruik. Dit is voornamelijk 

te wijten aan de indienstname in het begin van de jaren ’90 van een kraakinstallatie bij 

BASF. Dergelijke grote investeringen gebeuren niet vaak maar hebben een onomkeerbaar 

effect op de CO2-balans. Het niet-energetisch verbruik wordt tussen 2000 en 2005 gelijk 

gesteld aan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. 

De tertiaire sector heeft het tweede grootste aandeel in de meeruitstoot in 2005 (+3.439 

kton). 

De CO2-uitstoot van de tertiaire sector tengevolge van het brandstofverbruik bedroeg in 

2000 3.598 kton1. Dit is 69,7% hoger dan in 1990 (2.120 kton2). De CO2-uitstoot tengevolge 

van het elektriciteitsverbruik bedroeg in 2000 3.290 kton (eigen berekening uit 1). Dit is 

28,2% meer dan in 1990 (2.567 kton volgens eigen berekening uit 2). In totaal bedroeg de 

CO2-uitstoot van de tertiaire sector in 2000 6.888 kton. Dit is 47% hoger dan in 1990 (4.687 

kton). 

De CO2-emissies verbonden aan het brandstofgebruik zijn temperatuurgebonden. Figuur 12 

toont de reële CO2-emissies en de emissies die gecorrigeerd werden voor de gemiddelde 

temperatuur tussen 1990 en 2000. 

Figuur 12: Historische (reële en temperatuurgecorrigeerde) en verwachte toekomstige 
CO2-emissies gerelateerd aan het brandstofgebruik in de tertiaire sector in een BAU-
scenario 
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De temperatuurgecorrigeerde CO2-emissies volgen een stijgende trend. Deze trend werd 

doorgetrokken tot 2005. In 2005 bedragen de CO2-emissies tengevolge van het 

                                           
1 Voorlopige energiebalans 2000, VITO 
2 Energiebalans 1999, VITO 
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brandstofverbruik in een BAU-scenario 4.394 kton. Dit is 22% hoger dan in 2000 en 107% 

hoger dan in 1990. 

De trend van het stijgend elektriciteitsgebruik tussen 1990 en 2000 (+50%) werd eveneens 

doorgetrokken tot 2005. Uitgaande van de verwachte CO2-factor van het elektriciteitspark in 

2005 in BAU (d.w.z. zonder rekening te houden met de doelstellingen voor WKK en 

hernieuwbare energie die aan de elektriciteitssector worden opgelegd maar met een 

verderzetting van de trend naar een CO2-vriendelijkere input van brandstoffen in het 

elektriciteitspark), bedraagt de CO2-uitstoot gerelateerd aan het elektriciteitsgebruik in de 

tertiaire sector in 2005 3.732 kton. Dit is 45% meer dan in 1990. Bij de berekening van de 

CO2-factor van elektriciteit in 2005 is geen rekening gehouden met een mogelijke toename 

van de netto-elektriciteitsimport in een geliberaliseerde markt. 

De totale CO2-uitstoot omwille van het energiegebruik in de tertiaire sector bedraagt in een 

BAU-scenario in 2005 zodoende 8.126 kton. Dit is 73% meer dan in 1990. 

De transportsector heeft ook een belangrijk aandeel in de totale meeruitstoot tussen 1990 en 

2005. Er wordt verwacht dat de CO2-uitstoot van het wegverkeer in een BAU-scenario tussen 

1998 en 2005 met 5,1% zal toenemen1 zodat de uitstoot in 2005 3.319 kton hoger zal liggen 

dan in 1990 (+28%).  

Ook de residentiële sector draagt in belangrijke mate bij tot de meeruitstoot (+2.501 kton).  

Figuur 13: Historische (reële en temperatuurgecorrigeerde) en verwachte toekomstige 
CO2-emissies gerelateerd aan het brandstofgebruik door de huishoudens in een BAU-
scenario 
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De CO2-uitstoot van de huishoudens tengevolge van het brandstofverbruik bedroeg in 2000 

12.417 kton2. Dit is 2,3% hoger dan in 1990 (12.140 kton3). De CO2-uitstoot tengevolge van 

                                           
1 De Vlieger Ina, Cornelis Erwin, Berekeningen uitgevoerd voor het trendscenario voor de SMER 

Mobiliteit, 2001 
2  Voorlopige energiebalans 2000, VITO 
3  Energiebalans 1999, VITO 
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het elektriciteitsverbruik bedroeg 3.612 kton (eigen berekening uit1). Dit is 11% meer dan in 

1990 (3.254 kton volgens eigen berekening uit 2). In totaal bedroeg de CO2-uitstoot van de 

huishoudens 16.029 kton. Dit is 4,1% hoger dan in 1990. 

Het brandstofgebruik en de CO2-emissies in de huishoudelijke sector zijn sterk 

temperatuurgebonden. Figuur 13 toont de reële CO2-emissies en de emissies die 

gecorrigeerd werden voor de gemiddelde temperatuur tussen 1990 en 2000. Als de trend 

wordt doorgetrokken bedragen de CO2-emissies tengevolge van het brandstofgebruik in een 

BAU-scenario 13.919 kton. Dit is 15% meer dan in 1990. 

De trend van het stijgend elektriciteitsgebruik tussen 1990 en 2000 (+ 29%) wordt eveneens 

doorgetrokken tot 2005. Uitgaande van de verwachte CO2-factor van het elektriciteitspark in 

2005 in BAU (d.w.z. zonder rekening te houden met de doelstellingen voor WKK en 

hernieuwbare energie die worden opgelegd aan de elektriciteitssector maar met een 

verderzetting van de trend naar een CO2-vriendelijkere input van brandstoffen in het 

elektriciteitspark), bedraagt de CO2-uitstoot in de huishoudens tengevolge van het 

elektriciteitsgebruik in 2005 3.976 kton. Dit is 22% meer dan in 1990. Bij de berekening van 

de CO2-factor van elektriciteit in 2005 is geen rekening gehouden met een mogelijke 

toename van de netto-elektriciteitsimport in een geliberaliseerde markt.  

De totale CO2-uitstoot gerelateerd aan het energiegebruik in de huishoudens bedraagt in een 

BAU-scenario in 2005 dus 17.895 kton. Dit is 16% meer dan in 1990. 

Er wordt verwacht dat de CO2-uitstoot van de industrie in 2005 345 kton hoger ligt dan in 

1990. 

De CO2-uitstoot van de industrie tengevolge van het brandstofverbruik bedroeg in 2000 
14.582 kton1 (zie Figuur 14). Dit is 5,3% lager dan in 1990 (15.396 kton2). De CO2-uitstoot 
lag het laagst in 1999 door een daling van het energiegebruik (omwille van een 
groeiverzwakking van de Vlaamse industrie) en een laag gebruik van petroleumproducten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Voorlopige energiebalans 2000, VITO 
2 Energiebalans 1999, VITO 
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Figuur 14: Historische en verwachte toekomstige C02-emissies gerelateerd aan het 
brandstofgebruik in de industrie in een BAU-scenario 
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De CO2-uitstoot tengevolge van het elektriciteitsverbruik bedroeg in 2000 8.983 kton1. Dit is 

3,7% meer dan in 1990 (8.661 kton volgens eigen berekening uit 2) (zie Figuur 15). 

De CO2-emissies zijn sterk beïnvloed door de verschuiving in de gebruikte brandstofmix van 

stookolie en kolen naar aardgas en elektriciteit. 

Indien de trend van de CO2-uitstoot tengevolge van het brandstofgebruik vanaf 1994 

statistisch wordt doorgetrokken, dan komen we in 2005 in een BAU-scenario uit op 14.546 

kton (zie Figuur 14). Dit is 2,4% lager dan in 2000. Dit komt overeen met het voorspelde 

CO2-reductiepercentage tussen 2000 en 2005 van de Belgische industrie zoals opgenomen in 

het Nationaal Klimaatplan, gebaseerd op simulaties van het Federaal Planbureau en 

Econotec3. De trend tot 2005 betekent een verderzetting van de autonome energie-

efficiëntieverbetering in de industrie en de verschuiving van vaste en vloeibare brandstoffen 

naar gas en elektriciteit. De verwachte CO2-uitstoot gerelateerd aan het brandstofgebruik in 

Vlaanderen ligt in 2005 5,5% lager dan in 1990. 

De trend van het stijgend elektriciteitsverbruik in de industrie tussen 1994 en 2000 

(+15,6%) wordt doorgetrokken tot 2005. Uitgaande van de verwachte CO2-factor van het 

elektriciteitspark in 2005 in BAU (d.w.z. zonder rekening te houden met de doelstellingen 

voor WKK en hernieuwbare energie die aan de elektriciteitssector worden opgelegd maar 

met een verderzetting van de trend naar een CO2-vriendelijkere input van brandstoffen in de 

elektriciteitscentrales en een hoge beschikbaarheid van de nucleaire centrales), bekomen we 

een uitstoot van 9.856 kton CO2. Dit is 13,8% hoger dan in 1990. Bij de berekening van de 

                                           
1 Voorlopige energiebalans 2000, VITO 
2 Energiebalans 1999, VITO 
3 ‘Evaluatie van de impact van fiscale en niet-fiscale maatregelen op de CO2-uitstoot’, Federaal 

Planbureau, dec. 2001, working paper 9-01 
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CO2-factor van elektriciteit in 2005 is geen rekening gehouden met een mogelijke toename 

van de netto-elektriciteitsimport in een geliberaliseerde markt. 

 

Figuur 15: Historische en verwachte CO2-emissies gerelateerd aan het 
elektriciteitsgebruik in de industrie in een BAU-scenario. 

(1) : voorlopig cijfer 

In een BAU-scenario ligt de CO2-uitstoot in de industrie gerelateerd aan het totaal 

energiegebruik in 2005 op 24.402 kton. Dit is 1,4% hoger dan in 1990 (24.057 kton). 

6.3 Historische evolutie en prognoses voor de CH4-uitstoot 

6.3.1 Historische evolutie 

Tabel 3 geeft een overzicht van de emissies van methaan door de verschillende doelgroepen 

in 1990, in 1999 en in 2000, in kton CO2-equivalenten. Het aandeel van deze doelgroepen 

staat voor de 3 jaren vermeld, net als de evolutie van de emissies van elke doelgroep over 

het voorbije decennium. De specifieke emissiegegevens van de 3 belangrijkste 

methaanbronnen, met name de veeteelt (62%), de stortplaatsen (20%) en de gasdistributie 

(9%) zijn eveneens terug te vinden in deze tabel. 

Ten opzichte van het referentiejaar 1990 zijn de emissie van methaan in 2000 gedaald met 

2%. 
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Tabel 3: Aandeel van de doelgroepen in de CH4-emissies in 1990, 1999 en 2000 (bron: 
Lozingen in de lucht 1998-2000) 

Doelgroep 1990 1999 2000* Evolutie 1990-

2000* 

 kton 

CO2-eq 

% kton 

CO2-eq 

% kton 

CO2-eq 

% % 

Bevolking 9 0.1 10 0.1 9,2 0.1 +2 

Industrie 63 0.8 73 0.9 75 1 +16 

Energie 478 6 673 9 661 9 +38 

- Gasdistributiesector 470 6 665 8 654 9 +39 

Landbouw 5.004 65 4.972 63 4.854 64 -3 

- Veeteelt 4.842 63 4.817 61 4.699 62 -3 

Verkeer en vervoer 48 0.6 72 0.9 68 0.9 +42 

Handel en diensten 2.045 26 1.952 25 1.809 23 -12 

- Stortplaatsen 1.986 26 1.640 21 1.498 20 -12 

Natuur en Tuinen 93 1 92 1 91 1 -2 

Totaal 7.741  7.842  7.568  -2 

(*): voorlopig 

De emissies uit de landbouw volgen die licht dalende trend. De onzekerheden bij het 

inventariseren van deze emissies vragen echter naar voorzichtigheid bij het evalueren van dit 

cijfer. De lichte afname van de veestapel is hierbij wel een duidelijk beïnvloedend element. 

Een sterke daling valt te noteren in de sector van de stortplaatsen, waar de emissies in 2000 

met 12% zijn afgenomen t.o.v. 1990. De verplichting tot affakkeling van stortgassen in 

VLAREM en de gefaseerde afbouw van het storten van biologisch afbreekbaar afval vormen 

hier de verklarende factoren. 

De emissies van de gasdistributiesector zijn daarentegen met 39% gestegen. Een sterke 

toename van de vraag en zo ook het transport van aardgas verhoogde de lekverliezen in het 

transportnet en het openbaar distributienet tengevolge van incidenten of exploitatieaspecten.  

Het toenemende wegverkeer had ook een gevolg op de emissies van methaan door deze 

sector (+42%). Tot slot gaf een stijgende industriële activiteit ook aanleiding tot een 

toename van de methaanemissies bij de doelgroep industrie, toe te kennen aan 

procesemissies en lekverliezen. 

6.3.2 Prognoses voor de autonome evolutie 

De prognoses van de autonome evolutie van methaan, weergegeven in Tabel 4, volgen uit 

een actualisering van de scenario’s uit MIRA-S 2000 op basis van de laatste emissie-

inventarisgegevens. 

Vermits MIRA-S 2000 uitgaat van slechts 4 doelgroepen zijn het ook enkel deze 4 die hier 

worden bekeken. Zij zijn een kleine herschikking van de 7 doelgroepen uit Tabel 3. De 



 47 

doelgroep “bevolking” omvat alle emissies gekoppeld aan gebouwenverwarming (de 

gebouwenverwarming van handel en diensten inbegrepen), “industrie” verwijst naar de 

doelgroepen “energie, industrie” uit Tabel 3 én de emissies uit “stortplaatsen”, de sector 

“landbouw” somt de doelgroepen “landbouw en natuur en tuinen” op. 

Tabel 4: Prognose voor de CH4-emissies van de doelgroepen, gedefinieerd op basis van 
MIRA-S 

Doelgroep 1990 

kton CO2-eq 

2000* 

kton CO2-eq 

2005 - BAU 

kton CO2-eq 

Bevolking 9,9 10,1 10,1 

Industrie 2.585 2.545 1.646 

Landbouw 5.098 4.945 4.945 

Verkeer en vervoer 48 68 68 

Totaal 7.741 7.568 6.669 

(*): voorlopig 

De methaanemissies zullen volgens dit BAU-scenario in 2005 met 14% dalen t.o.v. de 

emissies in 1990. 

De voornaamste sector daarvoor is de doelgroep industrie, waar de daling in belangrijke 

mate gedragen zal worden door een doorzetting van het bestaande stortgasbeleid 

gecombineerd met het stortverbod op organisch afval. 

De emissies uit de landbouw zijn moeilijk te voorspellen. De juiste afname van de veestapel 

en de gebruikte mestverwerkingstechnieken bijvoorbeeld vormen momenteel nog een groot 

vraagteken en kunnen enkel erg voorzichtig ingeschat worden. Deze prognoses hebben 

bovendien tegelijkertijd een effect op de emissies van CH4 en N2O gezien hun wederzijdse 

afhankelijkheid van de volledige realisatie van het twee Mest Actieplan (MAP 2), de relevante 

maatregelen uit het NH3-reductieplan en vooral de keuzes van mestverwerkingstechnieken 

en opslagtijden. In afwachting van een nieuw landbouwmodel dat wordt ontwikkeld tegen 

2004, wordt daarom een status quo van de methaanemissies verondersteld in 2005 op het 

niveau van 2000. Dit ligt niet in de lijn van het optimistische MIRA-S scenario dat een daling 

van de methaanemissies uit de landbouw berekende tot 4.027 kton CO2-eq in 2005. De 

basisveronderstelling voor dit scenario inzake afname van veestapel, zowel rundvee als 

varkens, is echter op basis van de actuele gegevens erg onrealistisch. 

Voor de doelgroepen bevolking en verkeer en vervoer gaat MIRA-S uit van een stabilisatie in 

2005 t.o.v. 2000. 

6.4 Historische evolutie en prognoses voor de N2O-uitstoot 

6.4.1 Historische evolutie 

Tabel 5 geeft een overzicht van de emissies van lachgas (N2O) door de verschillende 

doelgroepen in 1990, 1999 en in 2000 in kton CO2-eq. Hij vermeldt het aandeel van de 

verschillende doelgroepen voor de 3 jaren, evenals de evolutie van de emissies van elke 

doelgroep over het voorbije decennium. In de periode 1990-2000 is de uitstoot van N2O met 

3,3% gestegen, met name van 7.600 kton CO2-eq tot 7.860 kton CO2-eq. 

Binnen de doelgroep industrie werd het belang van de salpeterzuurproduktie aangegeven. 
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Tabel 5: Aandeel van de doelgroepen in de N2O-emissies in 1990, 1999 en 2000 (bron: 
Lozingen in de lucht 1998-2000) 

Doelgroep 1990 1999 2000* Evolutie 1990-

2000* 

 kton 

CO2-eq 

% kton 

CO2-eq 

% kton  

CO2-eq 

% % 

Bevolking 402 5 492 6 453 6 +13 

Industrie 3.302 43 3.629 44 3.302 42 0 

- Salpeterzuurproduktie 2.660 35 3.346 41 3.013 38 +13 

Energie 227 3 257 3 275 3,5 +21 

Landbouw 3.221 42 3.167 38 3.087 39 -4 

Verkeer en vervoer 179 2 441 5 471 6 +163 

Handel en diensten 51 0.7 56 0.7 53 0,7 +4 

Natuur en Tuinen 224 3 215 3 216 2,8 -4 

Totaal 7.606  8.257  7.857  +3,3 

De salpeterzuurproductie tekent met een toename van 13% deze stijging het meest, gezien 

het grote aandeel van de sector in het plaatje. De verhoogde productie van deze chemische 

stof wordt immers doorgerekend in de inventarisatiemethodologie en leidt tot hogere 

emissiecijfers. De lachgasemissies in de landbouw daarentegen zijn met 4% gedaald in 2000 

t.o.v. 1990. Beleidsmaatregelen uit het ammoniakreductieplan naar aanpak van 

ammoniakemissies en een afbouw van de veestapel zouden deze emissieafname kunnen 

verklaren. 

Een uitschieter is de toename van 163% in de sector verkeer en vervoer. Sinds 1993 

verplichten strenge emissiebeperkende voorwaarden voor het verkeer katalysatoren ter 

vermindering van de NOX-uitstoot met een verhoogde emissie van N2O als neveneffect. De 

toename van 22% in de doelgroep bevolking vindt zijn oorzaak in een toename van 

gebouwenverwarming, wat ook het verklarend element is voor de toename van 18% in de 

tertiaire sector. 

6.4.2 Prognoses voor de autonome evolutie 

De prognoses van lachgas, weergegeven in Tabel 6, zijn voor alle doelgroepen een 

actualisering van de scenario’s uit MIRA-S 2000. De actualisering is gebaseerd op de laatste 

emissie-inventarisgegevens. Net zoals bij de prognoses van methaan worden de scenario’s 

voor lachgas gebaseerd op de 4 doelgroepen die MIRA-S 2000 vermeldt. De herschikking 

van de 7 doelgroepen uit Tabel 5 is analoog aan deze van methaan. De doelgroep 

“bevolking” omvat alle emissies gekoppeld aan “gebouwenverwarming” (de 

gebouwenverwarming van handel en diensten inbegrepen), “industrie” verwijst naar de 

doelgroepen “energie en industrie” uit Tabel 5 en de sector “landbouw” somt de doelgroepen 

“landbouw en natuur en tuinen” op. 
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Tabel 6: Prognose voor de N2O-emissies van de doelgroepen, gedefinieerd op basis van 
MIRA-S 

Doelgroep 1990 

kton CO2-eq 

2000* 

kton CO2-eq 

2005 – BAU 

kton CO2-eq 

Bevolking 437 493 493 

Industrie 3.545 3.591 3.793 

Landbouw 3.445 3.302 3.302 

Verkeer en vervoer 179 471 866 

Totaal 7.606 7.857 8.454 

Het BAU scenario voorspelt een stijging van de lachgasemissies in 2005 met 1% t.o.v. 1990. 

Een belangrijke randvoorwaarde is hierbij de trend van de lachgasemissies in de landbouw. 

Vooral de verplichting tot mestverwerking die MAP 2 oplegt, biedt een extra onzekerheid 

aan. De verschillende mestverwerkingstechnieken en combinaties daarvan kunnen immers 

zowel tot belangrijke reducties als toenames van N2O zorgen. Wanneer alle mest zou worden 

vergist, spreekt men van een ‘best case scenario’ dat kan resulteren in een reductie van de 

N2O emissies met 16% in 2005 t.o.v. 1990 (2.690 kton CO2-eq). Een ‘worst case scenario’ 

daarentegen houdt een aërobe biologische behandeling in van alle te verwerken mest en kan 

leiden tot een verhoging van 23% t.o.v. 1990 (3.940 Mton CO2-eq). De periode van opslag is 

bovendien een niet te verwaarlozen factor, waarbij moet gestreefd worden naar een zo kort 

mogelijke tussenopslagtijd. In tegenstelling tot de MIRA-S scenario’s gaat de prognose hier 

daarom uit van een neutrale stabilisatie van de lachgasemissies uit de landbouw in 2005 

t.o.v. 2000. 

De daling in de sector industrie is afhankelijk van de reductiemogelijkheden in de 

salpeterzuurproduktie. Onder het BAU-scenario zet de huidige trend van emissies zich door, 

zoals ook voorspeld door het MIRA S-scenario. 

De stijgende emissietrends van N2O in de sector verkeer en vervoer en residentieel/tertiair 

zullen in de eerste plaats omgebogen moeten worden door beleidsmaatregelen die gericht 

zijn op de reductie van CO2 emissies in deze sectoren. 

6.5 Historische evolutie en prognoses voor de gefluoreerde 

broeikasgassen 

6.5.1 Historische evolutie 

Perfluor- en waterstoffluorkoolwaterstoffen (PFK’s en HFK’s) worden in Vlaanderen enkel 

gebruikt als alternatief voor ozonafbrekende stoffen. HFK’s worden aangewend als 

koelmiddel in koel- en luchtbehandelingsinstallaties, als blaasmiddel bij de productie van 

kunststofschuimen, als drijfgas in spuitbussen en als blusmiddel in 

brandbestrijdingssystemen. PFK’s, die een hoger opwarmingspotentieel hebben dan HFK’s 

worden gebruikt als koelmiddel, als reinigingsmiddel (solvent) bij de productie van 

electronica- en fijnmechanicatoepassingen. SF6 wordt gebruikt als elektrische isolator in 

installaties met hoge en gemiddelde spanning, hoofdzakelijk in beveiligingsschakelaars, 

transformatoren en stroomrails. SF6 wordt ook gebruikt voor geluidsisolatie in dubbel glas. 
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Het basisjaar voor de aanrekening van deze gassen bij het Protocol van Kyoto is 1995. In 

1995 bedroegen de emissies van gefluoreerde broeikasgassen 350 kton CO2-eq. Sindsdien is 

er een sterke toename van het gebruik van HFK’s vast te stellen. Deze toename is 

grotendeels te wijten aan de afbouw van het gebruik van ozonafbrekende stoffen en de 

vervanging door HFK’s in bepaalde toepassingen (voornamelijk in stationaire en mobiele 

koeltoepassingen en in kunststofschuimen). 

6.5.2 Prognoses voor de autonome evolutie 

Tegen 2005 worden de grootste emissies verwacht in de kunststoffenindustrie bij de 

productie van schuimen en ten gevolge van het gebruik van HFK’s als koelmiddel in zowel 

stationaire koelinstallaties als in airconditioneringsinstallaties in voertuigen. Globaal verwacht 

men dan ook dat, zonder een specifiek reductiebeleid, de emissies van gefluoreerde 

broeikasgassen in 2005 1.572 kton CO2-eq zullen bedragen of te wel 1,6% van de totale 

emissie van de beschouwde broeikasgassen. De prognoses voor de emissies van 

gefluoreerde broeikasgassen voor verschillende toepassingen is weergegeven in Tabel 7. 

Tabel 7: Prognose voor de emissies van gefluoreerde broeikasgassen voor verschillende 
toepassingen 

Toepassing 

Reële emissies 
Prognoses 

(voorlopig) 

1995 

kton  

CO2-eq 

1999 

kton  

CO2-eq 

2005 - BAU- 

kton  

CO2-eq 

SF6 (elektriciteitssector) 4 7 3,8 

SF6 (glas) 116 97 49 

HFK’s in MDI's 0 0 25 

HFK’s in brandbeveiliging 0 0 6,2 

Airconditioning in auto's (HFK’s) 40 103 347 

Airconditioning in bussen (HFK’s) 5 12 11 

Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers 

(HFK’s) 

0 2 3 

Commerciële koeling (HFK’s, PFK’s) 0 0 67 

Industriële koeling (HFK’s, PFK’s) 49 244 656 

Airco-installaties (volumetrische compressoren) 0 3 52 

Airco-installaties (centrifugaalcompressoren) 0 0 53 

PU ‘cans’ (HFK’s) 136 114 148 

Isolatieschuim (HFK’s) 0 6 151 

TOTAAL 350 588 1.572 

Momenteel worden wel reeds een aantal maatregelen uitgewerkt die vooral een weerslag 

zullen hebben op de HFK-emissies afkomstig uit airconditioneringsinstallaties en 

koelinstallaties in de commerciële en industriële sector. Een inspectiecampagne voor 
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koelinstallaties is lopende en een voorstel voor aanvullende reglementering ter beheersing 

van de emissies uit koelinstallaties is klaar. Ook vinden voorbereidingen voor de invoering 

van een erkenningsregeling voor koeltechnici plaats. De uitwerking van dit 

erkenningssysteem krijgt absolute prioriteit en moet een afbuiging in de emissies van HFK’s 

kunnen verwezenlijken. Aan de opzetting van zo’n erkenningssysteem moeten wel de nodige 

middelen worden gekoppeld (sensibilisering, administratieve opvolging, overleg). 

In de kunststoffensector vindt nog onderzoek naar mogelijke alternatieven en alternatieve 

technologieën plaats en in bepaalde gevallen zijn alternatieven haalbaar. Of dit in de praktijk 

reeds gebeurt (en op welke schaal) is voorlopig nog niet duidelijk. Verder onderzoek en 

overleg met de sector naar mogelijke maatregelen is hier noodzakelijk. 

Verder moeten de reeds opgezette sensibiliseringsinitiatieven rond milieuvriendelijke 

substitutie van ozonafbrekende stoffen en lopend onderzoek naar vervangingsmogelijkheden 

worden verdergezet. 

6.6 Historische evolutie en prognoses voor alle broeikasgassen 

Tabel 8 geeft een samenvatting van de historische evolutie en de prognoses voor de diverse 

broeikasgassen zoals in bovenstaande paragrafen afzonderlijk besproken werd. 

Tabel 8: Historische evolutie en prognoses voor de korf van 6 broeikasgassen 

 1990 (kton 

CO2-eq) 

1999 (kton 

CO2-eq) 

2005 (kton 

CO2-eq) 

BAU 

verschil 2005 

t.o.v 1990 

(kton CO2-eq) 

verschil 2005 

t.o.v 1990 

(%) 

CO2 69.027 76.689 82.322 + 13.295 + 19,3 

CH4 7.741 7.842 6.669 - 1.072 -14 

N2O 7.606 8.257 8.454 + 848 +1 

PFK, HFK, SF6 350* 588 1.572 + 1.222* + 349* 

TOTAAL 84.724 93.376 99.017 +14.293 +16,8 

*: cijfer voor of t.o.v.1995 

De Vlaamse regering heeft als tussentijdse doelstelling beslist dat de broeikasgasemissies in 

Vlaanderen in 2005 gestabiliseerd moeten worden op het niveau van 1990, op voorwaarde 

dat de federale overheid zich ertoe verbindt om geïntegreerde maatregelen te nemen op het 

vlak van energie, transport, fiscaliteit en productnormering. 

In een BAU-scenario wordt verwacht dat in 2005 de uitstoot van alle broeikasgassen samen 

99.017 kton CO2-eq zal bedragen. Dit is 14.293 kton CO2-eq of 16,8 % meer dan in 1990. 
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7 PROJECTEN EN MAATREGELEN 

Hierna worden de projecten en maatregelen toegelicht die kaderen binnen het Vlaamse 

klimaatbeleid. Zij worden onderverdeeld in prioritaire (hoofdstuk 7.1) en te overwegen 

(hoofdstuk 7.2) maatregelen, op basis van hun evaluatie naar milieu- en economische 

effecten toe. De prioritaire projecten beschikken over een principieel akkoord van de 

Vlaamse regering. De realisatie ervan wordt alzo verzekerd, evenwel na het doorlopen van 

de geëigende goedkeuringsprocedures. De te overwegen maatregelen zullen onder meer op 

kosteneffectviteit beoordeeld worden. Een positieve afweging leidt onvoorwaardelijk naar 

een opname in deel 1 bij de andere prioritaire acties. Binnen beide delen worden, volgens 

het effect van de projecten en maatregelen, 3 categorieën onderscheiden: 

- acties met een direct meetbare emissiereductie; 

- beleidsondersteunende projecten en wetenschappelijk onderzoek; 

- sensibiliseringsacties, informatiecampagnes en –doorstroming. 

Alle projecten en maatregelen zijn volgens een zelfde structuur weergegeven, namelijk onder 

de vorm van fiches. Naast een omschrijving bevatten deze fiches tevens het beleidsveld, de 

doelgroepen, de implementatiefase, de betrokken of te betrekken instanties, de impact en de 

benodigde werkingsmiddelen (budget en personeel). De vermelde indicatoren dienen ter 

evaluatie van het plan. Indien zij nog niet gekend zijn, wordt vooropgesteld ze te 

ontwikkelen tegen de evaluatie van het plan in 2003. 

Bepaalde projecten bestaan uit meerdere maatregelen. In dergelijk geval worden de 

verschillende parameters bij elke maatregel afzonderlijk toegelicht. 

De acties zijn telkens gegroepeerd volgens beleidsveld. Acties die betrekking hebben op 

meerdere beleidsvelden zijn onder het meest relevante beleidsdomein geplaatst. 
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7.1 Deel 1: Prioritaire projecten en maatregelen 

7.1.1 Categorie 1: Projecten en maatregelen met direct meetbare 

emissiereductie 

Hierna worden de prioritaire projecten en maatregelen weergegeven die een direct meetbare 

emissiereductie kunnen teweeg brengen. 

PROJECT 1: VERNIEUWDE ECOLOGIESTEUN (ONTWERP VAN DECREET 

BETREFFENDE HET ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID) 

 Beleidsveld: 

Economie 

 Projectbeschrijving: 

De vernieuwde ecologiesteun heeft 3 belangrijke kenmerken: 

1) Stimuleren van het investeringsklimaat gericht op een duurzame ontwikkeling en het 

vervaardigen van duurzame producten: 

- Het nieuwe voorontwerp van besluit voorziet financiële steun voor ecologie-

investeringen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen energiebesparende- en 

milieu-investeringen waarbij de steunplafonds voor energiebesparende investeringen 

(met prioriteit voor WKK en hernieuwbare energie) hoger liggen dan deze voor milieu-

investeringen.  

- Het voorgestelde systeem voorziet een financiële prikkel naar ondernemingen die zich 

inschakelen in het ecologisch verantwoord ondernemerschap (door validatie van 

milieuzorgsystemen EMAS of ISO 14001 certificaat). 

2) Laagdrempelig ten behoeve van KMO’s: 

Met het oog op een grotere toegankelijkheid van de ecologiesteunverlening naar KMO’s toe 

worden er geen minimum investeringsbedragen noch minimum steunbedragen gehanteerd. 

De voorgestelde steun wordt gedifferentieerd naar grootte van de onderneming waarbij 

KMO’s positief worden gediscrimineerd in vergelijking met grote ondernemingen. 

3) Resultaatsverbintenis: 

Ondernemingen kunnen kiezen uit een limitatieve lijst van technologieën die een bewezen 

resultaat hebben op het vlak van energiebesparing. 

Wenst de onderneming te investeren los van de limitatieve lijst dan dient zij een 

engagement tot de reductie van CO2-emissies aan te gaan. 

Bij een grote onderneming is de ecologiesteun steeds gekoppeld aan een engagement tot 

reductie van CO2-emissies, ongeacht of de technologie op de limitatieve technologieënlijst 

voorkomt. 

 Doelgroep/sector(en): 

Overeenkomstig de Europese kaderregeling inzake ecologiesteun wordt de doelgroep 

opgesplitst in enerzijds ‘kleine en middelgrote’ en anderzijds ‘grote’ ondernemingen uit de 

industriële en tertiaire sectoren. Er werd voor geopteerd om het aantal van steun uitgesloten 

sectoren te beperken. 
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 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

13 juli 2001, 8 mei 2002 (decreet) (1) 

4. Inwerkingtreding Voorjaar 2003  

(1) Op 8 mei 2002 werd het ontwerpdecreet betreffende het ecoomisch 
ondersteuningsbeleid goedgekeurd na advies van Raad van State. Het voorgenoemd decreet 
werd ingediend bij het Vlaams parlement. Uitvoeringsbesluiten voorzien voor najaar 2002. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid en ANRE : dossierbehandeling. 

VITO : toeleverancier van BBT (Best Beschikbare Technologieën)-studies en het actualiseren 

van de limitatieve technologieënlijst. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel Berekening niet mogelijk 

Looptijd van de maatregel Voorjaar 2003-31/12/2007 (einddatum 

Europese kaderregeling) 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU Ex-ante berekening niet mogelijk, deels 

inbegrepen in de projecten 2-5 en 7 (1) 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU Ex-ante berekening niet mogelijk, deels 

inbegrepen in de projecten 2-5 en 7 (1) 

2. Socio-economische effecten  (2) 

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

(1) Er zal worden gewerkt met 2 soorten investeringen: 

- Energiebesparende investeringen vermeld op een limitatieve lijst: hiervoor is de CO2-

emissiereductie per technologie gekend; 

- Overige energiebesparende investeringen, waarbij de onderneming een 

resultaatsverbintenis aangaat dat een bepaalde CO2-emissiereductie zal bereikt worden. 

De steun wordt slechts uitbetaald indien de emissiereductie is bereikt. 

Een ex-ante berekening van het emissiereductiepotentieel van deze maatregel is onmogelijk. 

Het emissiereductiepotentieel zal deels begrepen zijn in de emissiereductiepotentiëlen die 

worden opgegeven onder de projecten 2 t.e.m 5 en 7. 
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Dankzij de vernieuwde regelgeving en de resultaatsverbintenis voor de niet opgelijste 

investeringen zal ex post een duidelijke berekening kunnen gemaakt worden van de CO2-

emissiereductie ten gevolge van de uitgekeerde steun. 

(2) Promotie van technologische verniewingen bij de kleine en middelgrote ondernemingen 

zonder de grote ondernemingen uit het oog te verliezen. Effecten deels inbegrepen in de 

projecten 2-5 en 7.   

In het verleden was er een duidelijke ondervertegenwoordiging van het aandeel van kleine 

en middelgrote ondernemingen in de toegekende ecologiesteun. Vermits kleine en 

middelgrote ondernemingen nog steeds het draagvlak van de Vlaamse economie vormen, 

genieten deze bedrijven in de nieuwe ecologiesteunregeling van hogere steunpercentages. 

De subsidieregeling stimuleert het gebruik van energiebesparende technologieën. Door de 

toenemende vraag naar nieuwe technologieën kan deze nog vrij jonge sector zich verder 

uitbouwen met alle positieve innovatieve ontwikkelingen en tewerkstellingseffecten vandien. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 2 2 2 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

De benodigde middelen zijn aanwezig binnen het huidig budget voor expansiesteun 

(Hermes-Fonds). De huidige steunregeling heeft betrekking op een jaarlijks 

investeringsbedrag van gemiddeld 50 miljoen euro. 

De maatregel vereist een personeelsinzet van 5 VTE. Dit betekent 2 extra VTE’s bij het 

huidige personeelsbestand van ANRE (3 VTE). 
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PROJECT 2: ACTIEPLAN HERNIEUWBARE ENERGIE 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Het project bestaat uit het uitwerken en implementeren van een actieplan Hernieuwbare 

Energie met als beleidsdoelstelling een aandeel van 3% groene stroom in de 

distributieleveringen van elektriciteit tegen 2004, van 5% tegen 2010 en de maximale 

invulling van het haalbare potentieel aan hernieuwbare warmte. 

De reden voor deze doelstelling bestaat erin dat een milieuvriendelijkere en CO2-armere 

opwekking van elektriciteit en warmte mogelijk is door de verbranding van fossiele 

brandstoffen te vervangen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (wind, water, 

biomassa, zon). 

 Doelgroep/sector(en): 

1) transformatiesector: distributienetbeheerders, leveranciers, producenten (m.i.v. potentiële 

nieuwe producenten); 

2) energiegebruikers; 

3) aanbieders hernieuwbare energietechnologie; 

4) architecten, bouwpromotoren. 

 Maatregelen: 

1. INVOEREN VAN EEN SYSTEEM VAN GROENESTROOMCERTIFICATEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 1 januari 2002 

 Beschrijving: 

Volgens het uitvoeringsbesluit inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare energiebronnen wordt voor elke 1.000 kWh die wordt opgewekt uit een 

hernieuwbare energiebron een certificaat toegekend aan de producent. Tegelijkertijd 

worden de distributienetbeheerders en leveranciers van elektriciteit aan distributieklanten 

verplicht om tegen 2004 groenestroomcertificaten voor minstens 3% van de geleverde 
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elektriciteit voor te leggen aan de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en 

de gasmarkt (VREG). Na 2004 loopt de doelstelling op tot 5% in 2010. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

VREG 

 Budget en personeel: 

De invoering van een systeem van groenestroomcertificaten heeft geen budgettaire 

weerslag wat de uitgaven betreft. Er wordt een administratieve geldboete voorzien indien 

het vereiste aantal certificaten niet wordt ingeleverd. De geldboetes worden gestort in het 

Fonds Hernieuwbare Energiebronnen. 

De VREG heeft als taak toezicht op het systeem uit te oefenen (bijhouden databank 

groenestroomcertificaten, rapporteren over de werking van het systeem, toekennen 

boetes). Deze taak zal worden ingevuld door het voorziene personeelsbestand van de 

VREG (1 VTE). 

2. INVOEREN VAN EEN DECRETALE BASIS VOOR SUBSIDIËRING VAN INVESTERINGEN IN 

HERNIEUWBARE ENERGIETECHNOLOGIEËN (CO2/REG-DECREET) EN OPZETTEN VAN 

MARKTSTIMULERINGSPROGRAMMA’S 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Beschrijving: 

Een beperkt marktstimuleringsprogramma voor fotovoltaïsche zonnepanelen is in 

uitvoering sinds juli 1998. Ook andere hernieuwbare energietechnologieën zijn nog 

onvoldoende doorgedrongen op de markt (bijv. warmtepomp, zonneboiler,…). De 

technologieën hebben nog hoge initiële investeringskosten en de gebruikers hebben nog 

onvoldoende vertrouwen in de technologie door gebrek aan voldoende 

praktijkvoorbeelden. Subsidiëring is noodzakelijk om de markt voor deze technologieën 

aan te zwengelen.  

Vanaf 2003 worden middelen verwacht in het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen. In 

2003 kunnen kleinschalige acties worden ondernomen als voorbereiding tot het uitvoeren 

van grootschaligere acties vanaf 2004. Mogelijke acties in 2003 kunnen zijn: steunen van 

een aantal demonstratieprojecten, beleidsondersteunend onderzoek, extra communicatie 

en promotie. 



 58 

ANRE bereidt een ontwerp van CO2/REG-decreet voor. Dit decreet zal onder meer de 

wettelijke basis leggen voor toekomstige subsidieregelingen van de Vlaamse regering ter 

bevordering van REG en hernieuwbare energie. De principiële goedkeuring door de 

Vlaamse regering van het voorontwerp van decreet wordt verwacht tegen midden van het 

voorjaar van 2002. De bekrachtiging van het decreet wordt voorzien tegen 1 januari 

2003. Vanaf 2004 kunnen subsidieprogramma’s worden aangeboden indien de 

beschikbare middelen dit toelaten. Marktintroductieprojecten maken onderdeel uit van dit 

ontwerpdecreet. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE 

 Budget en personeel: 

In 2002 is voor de subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen een budget van 992.000 

euro in de uitgavenbegroting ingeschreven. Vanaf 2003 worden meer middelen verwacht 

in het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen. Dit Fonds wordt gespijsd door 

administratieve geldboetes die de distributienetbeheerders en leveranciers moeten 

betalen indien ze niet het vereiste aantal groenestroomcertificaten kunnen voorleggen. De 

subsidiëring van hernieuwbare energietechnologieën zal worden beperkt tot de omvang 

van de middelen in het Fonds. De netto-budgettaire weerslag van dit Fonds op de 

Vlaamse begroting is nul. 

De benodigde personeelsinzet voor het uitvoeren van marktstimuleringsprojecten is 

afhankelijk van het beschikbare budget in het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen maar 

ook van de gekozen aanpak: behandeling van de subsidiedossiers door ANRE of externe 

uitbesteding. In dit laatste geval is 1 VTE nodig bij ANRE voor de coördinatie van de 

marktstimuleringsprogramma’s. 

3) INTENSIFIËRING VAN DE PROMOTIE- EN INFORMATIEACTIVITEITEN ROND HERNIEUWBARE 

ENERGIEBRONNEN EN INTEGRATIE IN HET ENERGIEAGENTSCHAP 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

14 december 2001 (principiële goedkeuring 

reorganisatie Vlaamse overheid – sectorale 

invulling beleidsdomein Economie, 

Werkgelegenheid en Toerisme)  

4. Inwerkingtreding 2003 

 Beschrijving: 

Om hernieuwbare energietechnologieën bekend te maken bij het grote publiek en om 

potentiële gebruikers wegwijs te maken op de nog jonge markt, is een centrale 
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informatiezender rond hernieuwbare energie onmisbaar. De taken van de zender zijn 

algemene voorlichting en sensibilisering (verspreiden brochures, aanwezigheid op 

beurzen,…) en individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Het 

promotieorgaan pleegt ook overleg met de gebruikers, aanbieders, producenten en 

regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten voor de ontwikkeling van 

de markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid. 

Momenteel vervult de vzw ODE Vlaanderen (3 VTE) met steun van het Vlaamse Gewest 

de rol van centrale informatiezender voor de toepassing van duurzame energiebronnen. 

De vzw krijgt een jaarlijkse subsidie van 174.000 euro. 

In het kader van de reorganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal 

een Vlaams Energieagentschap worden opgericht dat deze rol op zich zal nemen. Met het 

oog op het bereiken van voldoende kritische massa en om beter te kunnen sturen, zal het 

Energieagentschap de uitvoerende activiteiten m.b.t. REG en hernieuwbare energie van 

ANRE en andere organisaties, waaronder ODE Vlaanderen, clusteren en intensifiëren. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, vzw ODE-Vlaanderen 

 Budget en personeel: 

Er zijn geen bijkomende financiële middelen vereist. 

In het kader van de reorganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal 

een Vlaams Energieagentschap worden opgericht dat de rol van centrale informatiezender 

en promotieorgaan rond hernieuwbare energie op zich zal nemen. 

4) AANVULLENDE MAATREGELEN UIT ANDERE PROJECTEN BINNEN HET BEVOEGDHEIDSDOMEIN 

ENERGIE EN UIT ANDERE BEVOEGDHEIDSDOMEINEN 

- Energieprestatieregelgeving voor (ver)nieuwbouw: zie project 6 “Actieplan REG in 

huishoudens”; 

- REG-openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders en leveranciers van 

elektriciteit en aardgas: zie project 6 “Actieplan REG in huishoudens”; 

- REG-verplichtingen voor de niet-netgebonden brandstofleveranciers : zie project 25; 

- Vernieuwde ecologiesteun: zie project 1; 

- Verhoogde fiscale investeringsaftrek voor REG-investeringen: federale bevoegdheid; 

- Een duidelijke specifieke ruimtelijke visie voor de inplanting van windturbines: 

bevoegdheid ruimtelijke ordening; 

- Ruimte voor groenestroomprojecten op openbaar gewestelijk domein: bevoegdheid 

openbare werken; 

- Duidelijke specifieke milieuvergunningsvoorwaarden voor biomassaprojecten: 

bevoegdheid leefmilieu; 

- Toegang tot het net van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen verbeteren (art. 7 

van de Europese richtlijn van 27 september 2001 betreffende de bevordering van 

elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne 

elektriciteitsmarkt): VREG en federale bevoegdheid; 
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- Opheffen van administratieve belemmeringen voor de aanwending van hernieuwbare 

energiebronnen bij de elektriciteitsproductie (art. 6 van de Europese richtlijn van 27 

september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 

energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt): bevoegdheden leefmilieu en 

ruimtelijke ordening. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van het project 2002-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU 1.235,3 kton CO2 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 2.185,3 kton CO2 

2. Socio-economische effecten Circa 2.550 bijkomende arbeidsplaatsen 

tegen eind 2004 en 5.700 tegen eind 2010 1 

3. Indicatoren - aantal toegekende groenestroomcertificaten 

-aantal geplaatste zonneboilers, warmte-

pompen, fotovoltaïsche panelen 

Het CO2-reductiepotentieel van hernieuwbare energie t.o.v. BAU bedraagt in 2005 1.235,3 

kton en in 2010 2.185,3 kton en is als volgt verdeeld: 

 CO2-reductie 

kton in 2005 

t.o.v. BAU 

CO2-reductie 

kton in 2010 

t.o.v. BAU 

- Groenestroomdoelstelling distributienetbeheerders en  

leveranciers (1) 

- fotovoltaïsche panelen2  

- groene warmte2  

941,4 

 

0,3 

293,6 

1.640,8 

 

0,7 

543,8 

Totaal 1.235,3 2.185,3 

(1) Er wordt verwacht dat de distributieleveringen van elektriciteit in 2005 41.229 GWh en in 

2010 45.076 GWh zullen bedragen, uitgaande van een jaarlijkse groeivoet van 1,8%. De 

groenestroomdoelstelling betekent 3,27% in 2005 (1.348 GWh) en 5% in 2010 (2.254 

GWh). Uitgaande van een CO2-factor van het elektriciteitspark van 0,771 kg CO2/kWh2, 

leidt de groenestroomdoelstelling tot een vermeden CO2-uitstoot van 1.039,3 kton in 

2005 en 1.738,7 kton in 2010. 

In 2001 was 0,33% van de distributieleveringen of 127 GWh afkomstig van 

hernieuwbare energiebronnen. Dit betekent een CO2-reductie van 97,9 kton. 

                                           
1  ‘Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve tewerkstellingseffecten van het energiebeleid van 
de Vlaamse regering’, RDC Environment, juli 2001 
2 CO2/REG-plan 1999 
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De extra reductie t.o.v. 2001 voor groene stroom bedraagt 941,4 kton in 2005 en 

1.640,8 kton in 2010. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 1 2 2 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Budget:  

De netto-budgettaire weerslag van dit project op de Vlaamse begroting is nul. 

Personeel:  

Benodigd personeel: 7 VTE 

Algemene communicatie (incl. eerstelijnsadvies):   2 VTE 

Projectpromotor windenergie:          1 VTE 

Projectpromotor biomassa:           1 VTE 

Projectpromotor zonne-energie en waterkracht:    1 VTE 

Coördinator van marktstimuleringsprojecten:     1 VTE (bij externe uitbesteding)  

Groenestroomcertificaten:           1 VTE 

Wanneer gekozen wordt voor de behandeling van de subsidiedossiers door ANRE, is 

bijkomende personeelsinzet nodig die afhankelijk is van het aantal opgestarte 

marktstimuleringsprogramma’s en het beschikbare budget. 

Huidige situatie : 5 VTE 

ANRE:  1 VTE 

ODE:  3 VTE  

VREG:  1 VTE 

Tekort: 2 VTE 
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PROJECT 3: ACTIEPLAN WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Het project omvat het uitwerken en implementeren van een actieplan 

Warmtekrachtkoppeling (WKK) met als doelstelling de realisatie van het economisch 

potentieel aan kwalitatieve WKK ten belope van 1.278 MWe in 2005 en 1.832 MWe in 2012. 

Dit is 295 respectievelijk 849 MWe meer dan het vermogen dat eind 2001 stond opgesteld.  

 Doelgroep(en)/sector(en): 

1) transformatiesector : distributienetbeheerders, leveranciers, producenten 

2) energiegebruikers : industrie, tuinbouw en tertiaire sector 

3) aanbieders van WKK-systemen 

 Maatregelen: 

1) UITWERKEN, INVOEREN EN OPVOLGEN VAN EEN SYSTEEM VAN WKK-CERTIFICATEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

30 november 2001, 19 april 2002 

4. Inwerkingtreding 2003 

 Beschrijving: 

In de geliberaliseerde markt bemoeilijkt de onzekerheid over de prijzen van de 

inputbrandstoffen de planning van WKK op lange termijn. Anderzijds oefent de 

liberalisering van de elektriciteitsmarkt een neerwaartse druk uit op de 

elektriciteitsprijzen, waardoor de inkomsten dalen. Daardoor zijn nieuwe WKK-projecten 

momenteel niet meer financieel haalbaar, worden geplande initiatieven in vraag gesteld 

en moeten ook bestaande installaties worden stilgelegd. Omwille van het groot CO2-

emissiereductiepotentieel van WKK-installaties, werd een WKK-certificatensysteem 

gekozen als instrument om de markt terug op gang te trekken. Volgens het voorontwerp 

van besluit inzake de openbaredienstverplichting ter bevordering van 

elektriciteitsopwekking in kwalitatieve WKK-installaties, wordt voor elke 1.000 kWh 

warmtekrachtbesparing die gerealiseerd wordt in een kwalitatieve WKK, in dienst 

genomen ná 1 januari 1990, een certificaat toegekend aan de producent. Tegelijkertijd 

worden de distributienetbeheerders en leveranciers van elektriciteit aan distributieklanten 
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verplicht om WKK-certificaten voor te leggen die overeenkomen met een ná 1990 in 

dienst genomen vermogen van 1.023 MWe in 2005 en 1.832 MWe in 2012.  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, VREG 

 Budget en personeel: 

Het systeem voor de invoering van WKK-certificaten heeft geen budgettaire weerslag wat 

de uitgaven betreft. Er wordt een administratieve geldboete voorzien indien het vereiste 

aantal cerificaten niet tijdig wordt voorgelegd. Deze boetes worden gestort in het Vlaamse 

Energiefonds. 

De uitwerking van een systeem van WKK-certificaten gebeurt door het bestaande 

personeelsbestand van ANRE. 

De VREG heeft als taak toezicht op het systeem uit te oefenen (o.a. toekennen 

certificaten, bijhouden certificatendatabank, toekennen boetes). Deze taak zal worden 

ingevuld door het voorziene personeelsbestand van de VREG (1 VTE).  

2) INTENSIFIERING VAN DE PROMOTIE- EN INFORMATIEACTIVITEITEN ROND KWALITATIEVE 

WKK EN INTEGRATIE IN HET ENERGIEAGENTSCHAP. 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

14 december 2001 (principiële goedkeuring 

reorganisatie Vlaamse overheid – sectorale 

invulling beleidsdomein Economie, 

Werkgelegenheid en Toerisme) 

4. Inwerkingtreding 2003 

 Beschrijving: 

Om de voordelen van WKK ruim bekend te maken en om potentiële gebruikers wegwijs te 

maken op de markt, is een centrale informatiezender rond WKK onmisbaar. De taken van 

de zender zijn algemene voorlichting en sensibilisering (verspreiden brochures, 

aanwezigheid op beurzen,…) en individuele informatieverstrekking, eerstelijnsadvies en 

doorverwijzing. Het promotieorgaan pleegt ook overleg met de gebruikers, aanbieders, 

producenten en regelgevende instanties over de knelpunten en opportuniteiten van de 

markt en koppelt deze informatie terug naar het beleid.  

Momenteel vervult de vzw Cogen Vlaanderen (2,5 VTE) met steun van het Vlaamse 

Gewest de rol van centrale informatiezender voor de toepassing van kwalitatieve WKK. De 

vzw krijgt een jaarlijkse subsidie van 148.000 euro.  
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In het kader van de reorganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal 

een Vlaams Energieagentschap worden opgericht dat deze rol op zich zal nemen. Met het 

oog op het bereiken van voldoende kritische massa en om beter te kunnen sturen, zal het 

Energieagentschap de uitvoerende activiteiten m.b.t. REG en hernieuwbare energie van 

ANRE en andere organisaties, waaronder Cogen Vlaanderen, clusteren en intensifiëren.  

Versterking van de promotieactiviteiten rond WKK betekent de bijkomende inzet van 

1VTE. 

 Betrokken of te betrekken organisaties: 

ANRE, vzw Cogen-Vlaanderen 

 Budget en personeel: 

Er zijn geen bijkomende financiële middelen vereist.  

In het kader van de reorganisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal 

een Vlaams Energieagentschap worden opgericht dat de rol van centrale informatiezender 

en promotieorgaan rond kwalitatieve WKK op zich zal nemen. Versterking van de 

promotieactiviteiten rond WKK betekent de bijkomende inzet van 1VTE. 

3) AANVULLENDE MAATREGELEN UIT ANDERE PROJECTEN BINNEN HET BEVOEGDHEIDSDOMEIN 

ENERGIE EN UIT ANDERE BEVOEGDHEIDSDOMEINEN 

- Energie-efficiëntieconvenanten in de industrie: zie project 4 

- Actieplan REG in de tertiaire sector: zie project 7 

- Vernieuwde ecologiesteun: zie project 1 

- Verhoogde fiscale investeringsaftrek voor REG-investeringen: federale bevoegdheid 

- De verplichting opleggen om voor nieuwe grote stookinstallaties de technische en 

economische haalbaarheid van WKK te onderzoeken en, bij positieve haalbaarheid, een 

WKK te installeren (art. 6 van de Europese richtlijn van 23 oktober 2001 inzake de 

beperking van de emissies van bepaalde verontreinigde stoffen in de lucht door grote 

stookinstallaties) : bevoegdheid leefmilieu 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel t.o.v 

BAU 

4.780 kton CO2 
1 

Looptijd van het project 2002-2012 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU 867 kton CO2 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 2.983 kton CO2 

2. Socio-economische effecten - meer concurrentie op de elektriciteitsmarkt   

met lagere elektriciteitsprijzen als gevolg 

- circa 680 bijkomende arbeidsplaatsen 

                                           
1 Afgeleid van een energetisch potentieel van 2.555 MWe (Bron : Nota WKK-expertengroep Cogen 

Vlaanderen, VITO, KUL-Energie-instituut aangaande het WKK-certificatensysteem, 18/02/2002) 
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tussen 2001 en 2004 en 1.300 tussen 2001 

en 20101 

3. Indicatoren  aantal uitgereikte WKK-certificaten 

Eind 2001 stond 983 MWe opgesteld in Vlaanderen. Het economisch potentieel dat kan 

gerealiseerd worden in 2005 wordt geraamd op 1.278 MWe en in 2012 op 1.832 MWe. T.o.v 

eind 2001 betekent dit een toename met 295 MWe tegen 2005 en met 849 MWe tegen 

2012.2 

Het economisch potentieel is als volgt verdeeld over de verschillende types installaties : 

Economisch WKK-

potentieel in 

Vlaanderen (MW) 

2001 2005 2012 

Turbines 588 738 1207 

Motoren 140 285 340 

Stoomturbines 155 155 185 

Rechtstreekse 

aandrijving 

100 100 100 

Totaal 983 1278 1832 

Het emissiereductiepotentieel t.o.v. BAU (situatie eind 2001) wordt geraamd op 867 kton 

CO2 in 2005 en 2.983 kton in 2012. Hierbij wordt uitgegaan van: 

-   aantal draaiuren WKK: 8000 voor turbines en 4000 voor motoren ; 

-   elektrisch rendement: 35% (behalve voor stoomturbines : 15%) ; 

-   thermisch rendement: 42% (behalve voor stoomturbines : 70%) ; 

-   een referentieketel op aardgas met een rendement van 80% (behalve voor  

motoren: 90%) . 

- een fossiel elektriciteitspark als referentie met een CO2-factor van 771 g/kWh3.  

Ondersteuning van investeringen in WKK-installaties zal de plaatselijke elektriciteitsproductie 

van nieuwe marktspelers bevorderen en zal zodoende bijdragen tot meer concurrentie in een 

geliberaliseerde markt. De concurrentie zou moeten leiden tot lagere elektriciteitsprijzen voor 

de verbruikers. 

 

 

 

 

                                           
1 ‘Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve tewerkstellingseffecten van het energiebeleid van 

de Vlaamse regering’, RDC Environment, juli 2001 
2 Nota WKK-expertengroep Cogen Vlaanderen, VITO, KUL-Energie-instituut aangaande het WKK-
certificatensysteem, 18/02/2002 
3 CO2/REG-plan 1999 
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 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 1 1 1 

Extra budget - - - 

Begrotingspost - - - 

Budget :  

De uitvoering van het actieplan behoeft geen bijkomende financiële middelen.  

Personeel :  

Benodigd personeel : 5 VTE 

  Algemene informatie en sensibilisering :        2 VTE 

 Individuele informatieverstrekking en eerstelijnsadvies :  1 VTE 

 Coördinatie, overleg en opvolgen markt (promotie) :    1 VTE 

  Warmtekrachtcertificaten :             1 VTE  

Huidige situatie : 4 VTE 

  ANRE :       0,5 VTE 

  Cogen-Vlaanderen :  2,5 VTE 

  VREG :      1,0 VTE 

Tekort : 1 VTE 
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PROJECT 4 : BENCHMARKING- EN AUDITCONVENANTEN MET INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN TER 

VERBETERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE  

 Beleidsveld: 

Economie en energie 

 Projectbeschrijving: 

De bijdrage van de industrie aan het Kyotoprotocol houdt de continue verbetering van de 

energie-efficiëntie in maar er moet rekening gehouden worden met de technische en 

economische grenzen. 

Wat de grote energie-intensieve bedrijven betreft (verbruik van meer dan 0,5 PJ) vraagt de 

Vlaamse overheid om hun eigen prestaties op het vlak van energie-efficiëntie te laten 

toetsen aan die van andere goedpresterende bedrijven, of met andere woorden te laten 

benchmarken. Op basis hiervan kunnen dan energie-efficiëntiedoelstellingen worden 

vastgelegd in een convenant.  

Kleine energie-intensieve bedrijven kunnen kiezen voor een auditconvenant, waarbij zij zich 

verbinden om een energie-audit te laten uitvoeren en de energiebesparende investeringen 

met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 

Bedrijven die een convenant ondertekenen, kunnen worden vrijgesteld van andere energie- 

of CO2-verplichtingen/taksen. 

 Doelgroep/sector(en): 

Industriële sectoren: 

1. Grote energie-intensieve bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van 0,5 PJ of meer  

2. Kleine energie-intensieve bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van minder dan   

 0,5 PJ  

 Maatregelen: 

1) AFSLUITEN VAN BENCHMARKINGCONVENANTEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 

4. Inwerkingtreding Ondertekening eerste convenanten gepland 

in 2002, uitvoering energie-

efficiëntieplannen vanaf 2004 
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 Beschrijving: 

Het benchmarkingconvenant is toepasselijk voor grote energie-intensieve bedrijven 

(jaarlijks energieverbruik 0,5 PJ of meer). In deze categorie vallen ongeveer 105 

bedrijven die samen 74% van het industrieel energiegebruik vertegenwoordigen. 

De ondertekening van het convenant verbindt de bedrijven ertoe om ten laatste tegen 

2012 tot de wereldtop te behoren inzake energie-efficiëntie. 

Bedrijven die het convenant ondertekenen, zullen kunnen rekenen op een gehele of 

gedeeltelijke vrijstelling van andere CO2- of energieverplichtingen, indien de wettelijke 

context dit toelaat. 

In het ontwerp van benchmarking overeenkomst worden drie fasen onderscheiden om de 

wereldtop te halen: 

1) tegen eind 2005 worden de maatregelen genomen met een interne rentevoet van 

minimum 15% na belastingen (overeenstemmend met een terugverdientijd van 

maximum 5 jaar); 

2) tegen 2008 worden de maatregelen genomen met een interne rentevoet na belastingen 

gelijk aan het gemiddeld rentetarief van de lineaire obligaties met een looptijd van 10 

jaar zoals gepubliceerd door de Nationale Bank van België (dit komt momenteel overeen 

met een terugverdientijd van 7,6 jaar); 

3) indien de wereldtop d.m.v. bovenstaande maatregelen nog niet kan worden bereikt, dan 

dient de onderneming speciale urgentie-instrumenten in te zetten om alsnog de vereiste 

energie-efficiëntie te bereiken (flexibele mechanismen, kopen van emissierechten, etc.). 

Op 29 oktober 2001 heeft de Europese Commissie het voorstel gelanceerd om een 

ééngemaakte markt voor Europese CO2-emissierechten op te starten. Het systeem van 

verhandelbare emissierechten impliceert de allocatie aan de ondernemingen/sectoren 

van quota voor de uitstoot van broeikasgassen. Die quota kunnen dan achteraf worden 

verhandeld tussen de ondernemingen/sectoren. In een systeem van verhandelbare 

emissierechten wordt de eigenlijke reductie-inspanning dus vervangen door de 

verplichting voldoende emissierechten te bezitten. Er moet ingestaan worden voor de 

afstemming van de benchmarkingconvenanten met het systeem van verhandelbare 

emissierechten. De benchmarkingconvenanten kunnen in het systeem van verhandelbare 

emissierechten worden aangewend om de initiële allocatie van emissierechten te regelen. 

De afstemming van de instrumenten wordt nader toegelicht in deel V. 

 Betrokken of te betrekken instantie(s): 

ANRE, sectorfederaties, administratie economie, administratie leefmilieu 

 Budget en personeel: 

Middelen dienen te worden vrijgemaakt voor de aanstelling van een extern bureau 

(Verificatiebureau) dat zal belast worden met de verificatie van de door de bedrijven 

vooropgestelde wereldtop, de evaluatie van de ingediende energie-efficiëntieplannen en 

de beoordeling van de monitoringrapporten (+ 620.000 euro per jaar voor 4,5 VTE). 

Het benodigd personeel voor de opvolging van de benchmarking- en auditconvenanten is 

inbegrepen in het budget van het Verificatiebureau. 
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2) AFSLUITEN VAN AUDITCONVENANTEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding Ondertekening eerste convenanten in 2003; 

uitvoering energie-efficiëntieplannen vanaf 

2004 

 Beschrijving: 

Het auditconvenant is toepasselijk voor energie-intensieve bedrijven met een 

energieverbruik beneden 0,5 PJ per jaar. Men verwacht dat het aantal geïnteresseerde 

bedrijven ongeveer 400 bedraagt, die samen 20% van het industrieel energieverbruik 

vertegenwoordigen. 

Ondernemingen die dit convenant ondertekenen, verbinden zich ertoe een audit voor de 

bepaling van hun energiebesparingspotentieel te laten uitvoeren en al de 

energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van vijf jaar en minder, 

effectief uit te voeren.  

Bedrijven die het convenant ondertekenen, zullen kunnen rekenen op een gehele of 

gedeeltelijke vrijstelling van de eventuele CO2- of energietaksen, indien de wettelijke 

context dit toelaat. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, sectorfederaties, administratie economie, administratie leefmilieu 

 Budget en personeel: 

De opvolging van de auditconvenanten (evaluatie van de energie-efficiëntieplannen en de 

monitoringrapporten) kan worden uitbesteed aan het Verificatiebureau dat ook de 

benchmarkingconvenanten opvolgt (+ 620.000 euro per jaar). 

Het benodigd personeel voor de opvolging van de benchmarking- en auditconvenanten is 

inbegrepen in het budget van het Verificatiebureau. 

3) AANVULLENDE MAATREGELEN UIT ANDERE PROJECTEN BINNEN HET BEVOEGDHEIDSDOMEIN 

ENERGIE EN UIT ANDERE BEVOEGDHEIDSDOMEINEN 

- Energiebeheersing in bedrijven met een verbruik van meer dan 0,1 PJ, in uitvoering van 

het CO2/REG-decreet en het milieuvergunningsdecreet : zie project 5 

- Vernieuwde ecologiesteun : zie project 1 

- Verhoogde fiscale aftrek voor REG-investeringen : federale bevoegdheid 
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- Verruiming binnen het beleidsveld energie van de financiële ondersteuning van 

energiebesparende investeringen (CO2/REG-decreet) : zie project 6 “Actieplan REG in 

huishoudens” (subsidies voor de kosten gemaakt in het kader van een rationeel 

energiebeheer en voor investeringen in energiezuinige producten, technieken en 

systemen bijv. in het kader van een marktintroductieprogramma)  

- Thematische peterschapsprojecten: zie project 21  

- REG-openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders voor elektriciteit en 

aardgas : zie project 6 “Actieplan REG in huishoudens” 

- REG-verplichtingen voor de niet-netgebonden brandstofleveranciers : project 25 

- Energieprestatieregelgeving voor (ver)nieuwbouw : zie project 6 “Actieplan REG in 

huishoudens” 

- Actieplan Hernieuwbare Energie : zie project 2 

- Actieplan WKK : zie project 3 

- CO2-arme elektriciteitsproductie (excl. groene stroom en WKK-stroom) stimuleren via de 

milieuwetgeving: bevoegdheid leefmilieu 

- Invoercapaciteit voor CO2-arme elektriciteitsproductie optimaliseren: federale 

bevoegdheid en bevoegdheid ruimtelijke ordening 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van het project 2002-2012 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v. BAU 

Benchmarkingconvenanten (1) 

Auditconvenanten (2) 

532 kton CO2 

410 kton CO2 

122 kton CO2 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v. BAU 

Benchmarkingconvenanten (1) 

Auditconvenanten (2) 

2.735 kton CO2 

2.185 kton CO2 

550 kton CO2 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren - aantal ondertekende convenanten 

- energiebesparingscijfers in actieplannen 

en monitoringrapporten 

- evolutie energieverbruik/BTW in de 

industrie  

- evolutie CO2-uitstoot/BTW in de industrie 

(1) Voor de sectoren ijzer en staal, pulp en papier en chemie wordt de studie ‘Energiegebruik 

en energiebesparingspotentieel in de sectoren ijzer en staal, papier en karton en 

chemie, VITO, 2000, VLIETbis-project’ als bron gebruikt.  
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Voor de overige sectoren wordt gerekend met een energiebesparingspotentieel van 15% 

tegen 2012. Dit wordt afgeleid uit de eerste evaluatie van de Nederlandse 

benchmarkingconvenant, die resulteerde in een verbetering van de energie-efficiëntie 

met 13%. Aangezien er in Vlaanderen geen eerstegeneratie meerjarenafspraken hebben 

bestaan, wordt dit percentage verhoogd tot 15%.  

Er wordt verondersteld dat 80% van de bedrijven uit een sector deelnemen aan de 

benchmarkingconvenant (behalve 100% voor de 2 ijzer- en staalbedrijven). 

(2) Er wordt gerekend met een energiebesparingspercentage van 10% tegen 2012. Dit 

wordt afgeleid uit het resultaat van de eerstegeneratie meerjarenafspraken in de 

industrie in Nederland: tussen 1989 en eind 2000 daalde het energiegebruik per eenheid 

product met 22,3%. Daarin is echter wel de autonome evolutie van de energie-

efficiëntie en WKK begrepen. De autonome efficiëntieverbetering is in dit plan 

inbegrepen in het BAU-scenario en het WKK-potentieel is terug te vinden in project 3. 

Er wordt verondersteld dat 80% van de bedrijven deelnemen aan de auditconvenant. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget 620.000 euro  1.240.000 euro  

 

1.240.000 euro  

Begrotingspost Hermesfonds 

(90%) 

51.5 1225 (10%) 

Voor 

benckmarking-

convenant : 

Hermesfonds 

(90%) 

51.5 1225 

(10%) 

Voor 

benckmarking-

convenant : 

Hermesfonds 

(90%) 

51.5 1225 

(10%) 

Budget: 

Er zijn bijkomende middelen nodig ten belope van 1.240.000 euro per jaar: 

- Verificatie benchmarkingconvenanten (externe uitbesteding):  620.000 euro 

- Verificatie auditconvenanten (externe uitbesteding):     620.000 euro 

Personeel: 

Het benodigd personeel voor de opvolging van de benchmarking- en auditconvenanten is 

inbegrepen in het budget van het Verificatiebureau. 
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PROJECT 5 : ENERGIEBEHEERSING IN BEDRIJVEN MET EEN VERBRUIK VAN MEER DAN 0,1 PJ, IN 

UITVOERING VAN HET CO2/REG-DECREET EN HET MILIEUVERGUNNINGSDECREET 

 Beleidsveld: 

Energie, leefmilieu en economie 

 Projectbeschrijving: 

ANRE bereidt een ontwerp van CO2/REG-decreet voor. De principiële goedkeuring door de 

Vlaamse regering van het voorontwerp van CO2/REG-decreet wordt verwacht tegen midden 

2002 en de bekrachtiging van het decreet wordt voorzien tegen 1 januari 2003. Dit decreet 

zal onder meer de wettelijke basis leggen voor energie-efficiëntieverplichtingen aan 

ondernemingen met een jaarlijks energiegebruik hoger dan 0,1 PJ. 

Anderzijds verplicht de IPPC-richtlijn de lidstaten om er in het kader van de milieuwetgeving 

voor te zorgen dat de energie in de betrokken installaties op doelmatige wijze gebruikt 

wordt. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties. 

Bij de uitwerking van energie-efficiëntieverplichtingen in een uitvoeringsbesluit van het 

CO2/REG-decreet en het milieuvergunningsdecreet zal er daarom over gewaakt worden dat 

deze energie-efficiëntieverplichtingen worden geïntegreerd in de milieuwetgeving en –

procedures en beantwoorden aan de IPPC-richtlijn. Het is de bedoeling om een coherente en 

consistente regelgeving uit te bouwen zodat de procedures en administratieve belasting voor 

de bedrijven tot een minimum wordt herleid.  

Er wordt voorgesteld dat het voorziene uitvoeringsbesluit bij het CO2/REG-decreet en het 

milieuvergunningsdecreet op de volgende manier de onderdelen van de IPPC-richtlijn met 

betrekking tot doelmatig energiegebruik zal omzetten in Vlaamse regelgeving: 

1) Nieuwe installaties 

De overheid dient er volgens de IPPC-richtlijn voor te zorgen dat vergunningsaanvragen voor 

nieuwe installaties tevens worden beoordeeld op het vlak van energie-efficiëntie (art. 4 IPPC-

richtlijn). 

Het voorziene uitvoeringsbesluit bij het CO2/REG-decreet en het milieuvergunningsdecreet 

zal bij de eerste inbedrijfstelling van een installatie in een bedrijf met een energiegebruik van 

meer dan 0,1 PJ, een energiestudie betreffende deze installatie vragen. Deze studie omvat 

een analyse van het energieverbruik en maatregelen om dit verbruik te verminderen. De 

maatregelen vermeld in deze energiestudie met een terugverdientermijn tot 5 jaar, moeten 

genomen worden bij de indienstname. 

Indien de inbedrijfstelling van deze installatie voorzien werd in een door het 

Verificatiebureau aanvaard  energie-efficiëntieplan dat wordt uitgevoerd in het kader van een  

benchmarking- of auditconvenant  (zie project 4), dan zal dit energie-efficiëntieplan dienen 

als de in het uitvoeringsbesluit gestelde energiestudie.  

2) Bestaande installaties  

De overheid dient ten laatste tegen 2007 de nodige maatregelen te nemen opdat de 

vergunningen voor bestaande installaties in de relevante bedrijven worden aangepast zodat 

deze energie-efficiënt worden uitgebaat (art. 3d en art. 5 IPPC-richtlijn).  
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Het geplande uitvoeringsbesluit zal de bedrijven met een energieverbruik hoger dan 0,5 PJ 

verplichten om tegen 1 januari 2005 een energieplan ter beheersing van het energiegebruik 

voor te leggen. Dit plan omvat een analyse van het energieverbruik en maatregelen om dit 

verbruik te verminderen. De maatregelen in dit energieplan met een terugverdientermijn tot 

5 jaar, moeten uitgevoerd worden tegen eind 2007. 

Aan deze bepaling wordt door de bedrijven de facto voldaan indien zij een 

benchmarkingconvenant inzake energie-efficiëntie hebben afgesloten en het in dit kader 

opgestelde energieplan door het Verificatiebureau werd aanvaard. 

De energiestudie of het energieplan dienen voorgelegd te worden in het kader van de 

bestaande milieuvergunningsprocedures en ter beschikking gesteld worden van de energie-

administratie. 

De beoordeling zal gebeuren door het Verificatiebureau. 

Tevens zullen de bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 0,1 PJ verplicht 

worden om hun energiegebruik te rapporteren in het emissiejaarverslag. 

 Doelgroep/sector(en): 

Industriële bedrijven met een energiegebruik van minstens 0,1 PJ 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Juli 2001 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 (CO2/REG-decreet), 

uitvoeringsbesluit begin 2003 

4. Inwerkingtreding Medio 2003 (uitvoering energie-

efficiëntiemaatregelen vanaf 2004) 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, administratie leefmilieu, administratie economie 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van het project 2002-2012 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v. BAU  71 kton CO2 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v. BAU  319 kton CO2 
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2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

In project 4 werd verondersteld dat 80% van de bedrijven met een energiegebruik van meer 

dan 0,1 PJ een benchmarking- of auditconvenant afsluiten. Het potentieel in dit project komt 

overeen met 10% energiebesparing tegen 2012 in de 20% overige bedrijven. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - 115.000 euro 115.000 euro 

Begrotingspost    

Dit zal worden uitbesteed aan het Verificatiebureau dat ook de convenanten opvolgt. Er is 

een bijkomend budget nodig van 115.000 euro per jaar. 
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PROJECT 6 : ACTIEPLAN REG IN HUISHOUDENS 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Het project omvat het uitwerken en implementeren van een actieplan ‘REG in huishoudens’ 

met als gevolg het beperken van de stijging van de CO2-emissies van de huishoudens over 

de periode 1990-2005 tot 8%.  

 Doelgroep/sector(en): 

Huishoudens  

Elektriciteits- en aardgasdistributiesector  

Bouwpromotoren, architecten en aannemers 

 Maatregelen: 

1) INVOERING VAN EEN ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EP) VOOR (VER)NIEUWBOUW VAN 

WONINGEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Juni 2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Beschrijving: 

De huidige isolatiereglementering houdt enkel rekening met geleidingsverliezen langs de 

gebouwschil. Deze bepalen evenwel slechts ongeveer één derde van het totaal 

energieverbruik van woningen. Opdat meer energiezuinige woningen zouden worden 

gebouwd, is een regelgeving noodzakelijk waarin een energieprestatie wordt opgelegd die 

met het totaal energieverbruik rekening houdt, kortom een globale 

energieprestatieregelgeving (EP). In het “Decreet houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening” van 18 mei 1999, is reeds de mogelijkheid tot het invoeren van een 

EP voorzien. Tijdens een beleidsondersteunende onderzoeksopdracht1 werd een 

coherente methodiek voor een EP ontwikkeld. Deze methodiek wordt omgezet in Vlaamse 

regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met het voorstel van Europese richtlijn 

                                           
1 EPIGOON en EPIGOON-bis : ‘EnergiePrestatie In Gebouwen : Onderzoek van ervaringen en 

Ontwikkeling van voorstellen voor Normering in Vlaanderen’, WTCB, Daidalos,WenK-Sint-Lucas-Gent, 

Physibel, KUL-TW-Bouwfysica, TNO-Bouw, mei 1998-maart 2002  
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over energie-efficiëntie van gebouwen. Het ontwerp van besluit zal vermoedelijk medio 

2002 voor principieel akkoord aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE 

 Budget en personeel: 

Deze maatregel heeft geen budgettaire weerslag. Momenteel wordt voor deze maatregel 

door ANRE 0,25 VTE ingezet. Er is geen bijkomend personeel nodig. 

2) OPTIMALISEREN VAN DE CONTROLE OP DE NALEVING VAN DE REGELGEVING INZAKE 

ENERGIEPRESTATIES VAN WONINGEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2002 

 Beschrijving: 

De isolatiereglementering wordt slecht nageleefd. Uit de SENVIVV-studie1 blijkt dat slechts 

20% van de woningen die tussen 1992 en 1997 werden gebouwd volledig voldoen aan de 

reglementering.  

Momenteel worden de strafmaatregelen uit het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 

mei 1999 toegepast bij de controle op de naleving van de regelgeving inzake 

energieprestaties van woningen. De vaststelling van overtredingen gebeurt door middel 

van een proces-verbaal. De uitspraak van de rechtbank laat zeer lang op zich wachten 

waarna de zaak, na advies van de stedenbouwkundig ambtenaar, steeds wordt 

geseponeerd. Overtredingen op de regelgeving inzake energieprestaties van gebouwen 

wegen blijkbaar minder zwaar door dan andere bouwovertredingen.  

Er wordt voor geopteerd om de huidige koppeling wat betreft het handhavingsbeleid 

tussen energieprestatievoorschriften en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening te laten 

varen en een eigen decretaal onderbouwd handhavingskader uit te werken met 

aangepaste strafmaatregelen. 

Controle en penalisatie alleen volstaan echter niet om de naleving van de 

isolatiereglementering en de toekomstige energieprestatieregelgeving in voldoende mate 

                                           
1 ‘Studie van de Energieaspekten van Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen : Isolatie, Ventilatie, 

Verwarming’, WTCB, WenK Sint-Lucas-Gent e.a., jan. 1995 – sept. 1997, Vliet-project  
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te verhogen. De bouwheren zijn immers onvoldoende vertrouwd met de regelgeving en 

het financieel voordeel. Daarom dienen door de gemeentelijke ambtenaren meer 

inspanningen te worden geleverd om de bouwheren en architecten voor te lichten. ANRE 

zal de gemeentelijke ambtenaren opleiden en begeleiden. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, gemeentes 

 Budget en personeel: 

De bijkomende middelen nodig voor  de organisatie van vormingsdagen, studiedagen, de 

deelneming aan beurzen en het opmaken van voorlichtingsmateriaal voor de 

gemeentelijke ambtenaren zijn inbegrepen in het communicatiebudget van ANRE (zie 

project 19). 

De controle-, sensibiliserings-, en begeleidingstaken vereisen een personeelsinzet van 7 

VTE, als volgt verdeeld: 

 Coördinator :                 0,5 VTE 

Steekproefsgewijze controles ter plaatse:       3,5 VTE 

 Ondersteuning en sensibilisering gemeentelijke ambtenaren : 2,5 VTE 

  (overleg, ter beschikking stellen standaarddocumenten,…) 

 Sensibilisering van de bouwheren en architecten :    0,5 VTE  

  (vorming, studiedagen, deelname aan beurzen,…)  

Deze behoefte werd reeds bepaald in de PIP/PEP van ANRE. In het kader van de 

begrotingsopmaak 2002 werd het nodige budget voorzien voor de noodzakelijke bijkomende 

aanwervingen (5 VTE). 

3) INVOEREN VAN EEN DECRETALE BASIS VOOR SUBSIDIËRING VAN REG-INVESTERINGEN 

(CO2/REG-DECREET) EN OPZETTEN VAN SUBSIDIEPROGRAMMA’S 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Beschrijving: 

ANRE bereidt een ontwerp van CO2/REG-decreet voor. Dit decreet zal onder meer de 

wettelijke basis leggen voor toekomstige subsidieregelingen van de Vlaamse regering ter 

bevordering van REG. De bekrachtiging van het decreet wordt voorzien tegen 1 januari 
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2003. Vanaf 2004 kunnen subsidieprogramma’s worden aangeboden indien de 

beschikbare middelen dit toelaten.  

Dit decreet zal ook van toepassing zijn op particulieren en schept de mogelijkheid om 

subsidies te geven voor de toepassing van energiezuinige producten, technieken en 

systemen en voor rationeel energiebeheer in de woning. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

na-isolatie in bestaande woningen, vervanging van  verwarmingsinstallaties door 

energiezuinigere en CO2-vriendelijkere types, aankoop van energiezuinige elektrische 

toestellen,… 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE 

 Budget en personeel: 

De subsidies kunnen worden toegekend binnen de perken van de beschikbare middelen in 

het Energiefonds. De benodigde personeelsinzet voor het uitvoeren van 

subsidieprogramma’s is afhankelijk van het beschikbare budget in het Energiefonds maar 

ook van de gekozen aanpak: behandeling van de subsidiedossiers door ANRE of externe 

uitbesteding. In dit laatste geval is 0,5 VTE nodig bij ANRE voor de coördinatie van de 

programma’s t.b.v. subsidies in de residentiële sector.  

4) INVOERING VAN REG-OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS EN LEVERANCIERS VAN ELEKTRICITEIT AAN DISTRIBUTIEKLANTEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

28 september 2001 en 30 november 2001 

4. Inwerkingtreding 2002 (indienen 1ste REG-actieplannen) 

2003 (uitvoeren 1ste REG-actieplannen) 

 Beschrijving: 

Verscheidene jaren werden diverse energiebesparende technieken in overleg met de 

Vlaamse overheid financieel gesteund door de intercommunales, die via een aanbeveling 

van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas één centiem per verkochte kWh 

stortten in een REG-fonds. Opdat de energiemaatschappijen REG-acties zouden blijven 

voeren in een geliberaliseerde markt, is een ontwerp van uitvoeringsbesluit aan het 

Elektriciteitsdecreet opgesteld, waarin REG-openbaredienstverplichtingen worden 

opgelegd aan de distributienetbeheerders en leveranciers van elektriciteit aan 

distributieklanten. 
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De distributienetbeheerders worden verplicht om jaarlijks bij hun eindafnemers een 

primaire energiebesparing te realiseren ten belope van 1% van de geleverde kWh. Elke 

distributienetbeheerder dient jaarlijks een plan in met REG-acties voor het volgende jaar. 

De acties ter financiële ondersteuning van REG-technologieën bij zijn klanten, dienen 

vergezeld te gaan van sensibiliserende en informerende acties. De netheerder dient ook 

jaarlijks een evaluatierapport op te stellen over de uitvoering van de acties tijdens het 

voorgaande jaar.  

In een resolutie van 9 november 2001 betreffende het stimuleren van rationeel 

energiegebruik bij gezinnen, vraagt het Vlaams Parlement om er in het kader van de REG-

openbaredienstverplichtingen voor te zorgen dat een programma wordt opgezet waarbij 

aan elke Vlaming een energiecheque wordt gegeven ter waarde van 15 euro.  

 Betrokken of te betrekken organisaties: 

ANRE en VREG  

 Budget en personeel: 

De invoering van REG-openbaredienstverplichtingen heeft geen budgettaire weerslag wat 

de uitgaven betreft. Er wordt een administratieve geldboete voorzien indien de 

distributienetbeheerders de resultaatsverbintenis niet halen. De boetes worden gestort in 

het Energiefonds. 

Het opvolgen van de REG-actieplannen en de REG-rapporten van de 

distributienetbeheerders is een opdracht van ANRE. Ervan uitgaande dat er 17 

distributienetbeheerders actief zullen zijn, bedraagt de benodigde personeelsinzet 1,3 VTE 

en is als volgt verdeeld: 

- goedkeuring van de REG-actieplannen   0,5 VTE 

- beoordeling van de REG-rapporten     0,5 VTE 

- opmaak globaal evaluatieverslag     0,2 VTE 

- overleg en randopdrachten       0,1 VTE 

 (schriftelijke vragen, vorming,…) 

Momenteel houdt 1 personeelslid zich halftijds bezig met de opmaak, de opvolging en de 

controle van de huidige REG-actieplannen van de elektriciteitsdistributiesector. Een 

bijkomend personeelslid van niveau A is vereist (cfr. nota aan de Vlaamse regering van 

28.9.2001). Dit personeelslid zal zich ook bezighouden met het opvolgen van andere REG-

openbaredienstverplichtingen die aan de distributienetbeheerders en leveranciers van 

elektriciteit worden opgelegd (bijv. het ter beschikking stellen van gegevens t.b.v. de 

energiebalansen, …).  

De VREG staat in voor het toekennen van de boetes. Dit gebeurt door het voorziene 

personeelsbestand (0,2 VTE). 
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4) INVOERING VAN REG-OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN VOOR DE 

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS EN LEVERANCIERS VAN AARDGAS AAN DISTRIBUTIEKLANTEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

November 2002  

4. Inwerkingtreding 2003 (indienen 1ste REG-actieplannen) 

2004 (uitvoeren 1ste REG-actieplannen) 

 Beschrijving: 

Naar analogie met de REG-openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de 

elektriciteitsdistributiesector, zal een ontwerp van uitvoeringsbesluit aan het 

Aardgasdecreet worden opgesteld, waarin REG-openbaredienstverplichtingen worden 

opgelegd aan de distributienetbeheerders en leveranciers van aardgas. De 

distributienetbeheerders zullen worden verplicht om jaarlijks een nog te definiëren 

primaire energiebesparing bij hun klanten te realiseren. Hiertoe leggen zij jaarlijks een 

REG-plan voor met acties ter financiële ondersteuning van REG-technologieën bij hun 

klanten en sensibiliserende en informerende acties.  

Voorbeelden van energiezuinige producten, technieken en systemen die het voorwerp 

kunnen uitmaken van de REG-actieplannen van de aardgasnetbeheerders zijn 

bijvoorbeeld : na-isolatie, energiezuinige verwarming, witgoedtoestellen op aardgas 

(wasdroger, vaatwas,…),…  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE en VREG 

 Budget en personeel: 

De invoering van de REG-openbaredienstverplichtingen heeft geen budgettaire weerslag 

wat de uitgaven betreft. Er zal een administratieve geldboete worden voorzien indien de 

aardgasnetbeheerders hun besparingsdoelstelling niet halen. De boetes zullen worden 

gestort in het Energiefonds. Er wordt verondersteld dat het werkvolume analoog is met 

dat voor het opvolgen van de REG-openbaredienstverplichtingen van de 

elektriciteitssector. Dit betekent dat er, naast het personeelslid dat zich momenteel 

halftijds bezig houdt met de vrijwillige REG-actieplannen van de gassector, een bijkomend 

personeelslid nodig is. 
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5) AANVULLENDE MAATREGELEN UIT ANDERE PROJECTEN BINNEN HET BEVOEGDHEIDSDOMEIN 

ENERGIE EN UIT ANDERE BEVOEGDHEIDSDOMEINEN 

- Fiscale aftrek van REG-investeringen in de personenbelasting : federale bevoegdheid 

Volgens art. 145 van de Wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de 

personenbelasting wordt vanaf het aanslagjaar 2004 (inkomstenjaar 2003) een 

belastingvermindering verleend voor de volgende REG-uitgaven: 

1. vervanging van oude stookketels; 

2. zonneboiler; 

3. fotovoltaïsche panelen; 

4. dubbele beglazing; 

5. dakisolatie; 

6. regeling CV-installatie d.m.v. thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met 

tijdsinschakeling; 

7. energie-audit. 

De belastingvermindering is gelijk aan 15% van de uitgaven voor de rubrieken 1 t.e.m. 3 en 

40% voor de rubrieken 4 t.e.m. 7, met een totaal van maximum 500 euro per belastbaar 

tijdperk.  

Het Vlaams Gewest zal de communicatie en sensibilisering mee bekostigen. Hierover dient 

nog overleg te worden gevoerd met de federale overheid. 

- Verbeterings- en renovatiepremies voor private woningen: bevoegdheid woonbeleid 

De verbeteringspremie dateert van 1 april 1993. Twee verbeteringswerken die in aanmerking 

komen, stimuleren onrechtstreeks energiebesparing in de woning: dakvernieuwing en 

vernieuwen van ramen en deuren. 

De renovatiepremie voor woningen in 13 kernsteden is geldig tussen 1 maart 2001 en 30 

september 2002. Er worden energie-efficiëntievoorwaarden gekoppeld aan de toekenning 

van de renovatiepremie. Zo dienen de gesubsidieerde woningen na het uitvoeren van de 

werken te voldoen aan de isolatienorm K50. Bij de installatie van een centrale verwarming 

worden enkel die installaties in aanmerking genomen die beschikken over een 

hogerendementsketel op aardgas of stookolie. Warmwaterbereiding gebeurt in principe met 

aardgas. 

Enkel gezinnen met een beperkt belastbaar inkomen komen in aanmerking. 

De premiestelsels zullen worden hervormd waarbij het de bedoeling is om de energie-

efficiëntievoorwaarden te behouden en eventueel uit te breiden.  

- Sensibiliserings- en gedragswijzigingscampagne rond REG: zie project 20 

- REG-verplichtingen voor de niet-netgebonden brandstofleveranciers: zie project 25 

- Actieplan Hernieuwbare Energie: zie project 2 

- Ontwerp van KB inzake het verbod op de promotie van elektrische verwarming: federale 

maatregel 
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- CO2-arme elektriciteitsproductie (excl. groene stroom en WKK-stroom) stimuleren via de 

milieuwetgeving : bevoegdheid leefmilieu  

- Invoercapaciteit voor CO2-arme elektriciteitsproductie optimaliseren: federale bevoegdheid 

en bevoegdheid ruimtelijke ordening 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel 2002-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v. BAU 1.252 kton 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v. BAU 2.635 kton 

2. Socio-economische effecten Circa 11.150 bijkomende arbeidsplaatsen 

tussen 2001 en 2004 en 44.650 tussen 2001 

en 20101 

3. Indicatoren - energiegebruik/huishouden 

- CO2-uitstoot/huishouden 

- energiegebruik/nieuwbouwwoning 

- CO2-uitstoot/nieuwbouwwoning 

- verkoopcijfers energiezuinige materialen en 

apparaten 

- energiebesparingscijfers REG-plannen en –

rapporten distributienetbeheerders 

- aantal toegekende belastingverminderingen 

- aantal toegekende subsidies 

- aantal aardgasaansluitingen 

De totale CO2-uitstoot gerelateerd aan het energiegebruik in de huishoudens bedraagt in een 

BAU-scenario in 2005 17.895 kton. Dit is 16% meer dan in 1990.  

Door de toepassing van energiezuinige technieken en REG kan tegen 2005 1.252 kton CO2 

bespaard worden met als gevolg dat de CO2-uitstoot in de huishoudens in 2005 beperkt kan 

worden tot 16.643 kton. Dit is 8,1% hoger dan in 1990. Het potentieel in 2010 bedraagt 

2.635 kton. 

Het potentieel is als volgt verdeeld: 

                                           
1 ‘Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve tewerkstellingseffecten van het energiebeleid van 

de Vlaamse regering’,  RDC Environment, juli 2001. 
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 kton CO2-

reductie in 

2005 t.o.v 

BAU 

kton CO2-

reductie in 

2010 t.o.v 

BAU 

Isolatie van de gebouwschil  

- Nieuwbouw : strengere normen1 en hoogrendementsglas (1) 

- Bestaande woningen  

       Dakisolatie (2) 

       Dubbele beglazing (3) 

       Hoogrendementsglas  

       Isolatie muur (4) 

       Isolatie vloer (4) 

138 

19 

119 

15 

2 

15 

67 

20 

348 

62 

286 

26 

4 

38 

168 

50 

Energiezuinigere en CO2-vriendelijkere verwarming 

- Vervanging verwarmingsketels van meer dan 20 jaar (5) 

- Nachtverlaging van de binnentemperatuur (6)  

- Vervanging van elektrische verwarming door aardgas (7) 

- Plaatsen van aluminiumfolie achter radiatoren (7) 

- Vervangen van kolenkachels door aardgaskachels (8) 

- Ontraden elektrische verwarming nieuwbouw dmv 

energieprestatieregelgeving 

484 

54 

5 

294 

9 

44 

78 

1.607 

119 

8 

1.031 

22 

153 

274 

Energiezuinige apparaten 

- Spaarlamp (9) 

- Spaardouchekop (9)  

- Witgoedapparaten label A1,2 

630 

258 

346 

26 

680 

258 

353 

69 

Totaal 1.252 2.635 

(1) In het kader van de fiscale aftrek van REG-investeringen in de personenbelasting 

wordt vanaf het inkomstenjaar 2003 een belastingvermindering voorzien voor de 

uitgaven van o.a. dakisolatie, dubbele beglazing (dubbel glas voor bestaande woningen 

en hoogrendementsglas voor nieuwe woningen), vervanging van ketels en regeling van 

de binnentemperatuur van een woning.  

 Volgens de SENVIVV-studie
3 wordt 20% van de nieuwbouwwoningen of 7.462 woningen 

per jaar in Vlaanderen reeds in een BAU-scenario voorzien van hoogrendementsglas. Wij 

veronderstellen dat een extra 20% van de eigenaars t.o.v. BAU (7.462 per jaar)1 voor 

                                           
1 CO2/REG-beleidsplan 1999 
2 ‘Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de woningen in Vlaanderen’, VITO, dec. 2000, 

Vlietbis-project 
3 ‘Studie van de Energieaspekten van Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen : Isolatie, Ventilatie, 

Verwarming’, WTCB, WenK Sint-Lucas-Gent e.a., jan. 1995 – sept. 1997, Vliet-project  
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hoogrendementsglas zal kiezen indien naast de fiscale aftrek ook de 

energieprestatieregelgeving in Vlaanderen wordt geïmplementeerd en indien de nodige 

sensibilisering en communicatie wordt gevoerd. Wij rekenen 50% van de emissiereductie 

toe aan acties van het Vlaams Gewest.  

(2) Voor dakisolatie wordt in de voorbereidende teksten omtrent de fiscale aftrek 

uitgegaan van jaarlijks 69.000 aanvragers (stel 58% of 40.020 in Vlaanderen). Dit is een 

verdubbeling t.o.v. een BAU-scenario. Dakisolatie is op zich een rendabele investering1 

maar nog te weinig eigenaars hebben weet van de aantrekkelijke energiebesparing. Het 

Vlaams Gewest zal mede de communicatie en sensibilisering rond dakisolatie bekostigen. 

Er wordt van uitgegaan dat de emissiereductie door dakisolatie t.o.v. BAU voor 15% te 

wijten zal zijn aan de communicatie gevoerd door het Vlaams Gewest. 

(3) Wat de vervanging van enkel door dubbel glas in de bestaande woningen betreft, 

wordt in de voorbereidende teksten over de fiscale aftrek uitgegaan van 16.000 

aanvragen per jaar (stel 58% of 9.280 in Vlaanderen). Dit is een verdubbeling van het 

jaarlijks aantal vervangingen in een BAU-scenario. De terugverdientijd van deze 

maatregel ligt hoger dan 30 jaar1. De fiscale aftrek (40%) zal niet volstaan om een 

opmerkelijke toename van de vervangingen te bewerkstelligen. D.m.v. de  

energieprestatieregelgeving voor vergunde renovaties, een bijkomende tegemoetkoming 

in het kader van de REG-verplichtingen van de aardgas- of elektriciteitsdistributie-

netbeheerders of in het kader van marktstimuleringsprogramma’s (CO2/REG-decreet) 

aangevuld met sensibilisering, kunnen de ingeschatte vervangingen wellicht wel bereikt 

worden. Er wordt vanuit gegaan dat 50% van de emissiereductie t.o.v BAU kan worden 

toegerekend aan de acties van het Vlaams Gewest.  

(4) Er wordt verondersteld dat het actieplan in staat moet zijn om de eigenaars met 

renovatieplannen (gemiddeld 17.0002) te overtuigen om muurisolatie en vloerisolatie aan 

te brengen. Naast de energieprestatieregelgeving voor vergunde renovaties en 

sensibilisering, kan financiële steun opgenomen worden in de REG-actieplannen van de 

aardgas- of elektriciteitsdistributienetbeheerders of in marktstimuleringsprogramma’s in 

uitvoering van het CO2/REG-decreet. Bij de berekening van de emissiereductie wordt 

voor muurisolatie de helft van de woningen in rekening gebracht. Terwijl bij renovatie 

gemakkelijker alle ramen worden vervangen en de vloeren worden uitgebroken, ligt de 

toepasbaarheid van muurisolatie lager. Voor de besparingscijfers wordt het CO2/REG-plan 

1999 als bron gebruikt.  

(5) De uitgaven voor de vervanging van verwarmingketels ouder dan 20 jaar komen voor 

15% in aanmerking voor fiscale aftrek in de personenbelasting. Men voorziet dat jaarlijks 

73.000 huishoudens beroep zullen doen op de fiscale aftrekmogelijkheid, dit is 10% van 

de ketels op stookolie en aardgas met een ouderdom van meer dan 20 jaar. Dit komt 

neer op 42.340 vervangingen in Vlaanderen (58%). Volgens het CO2/REG-plan 1999, ligt 

de terugverdientijd bij de vervanging van een ketel door een hoogrendementstype 

tussen 7 en 10 jaar. Als we ervan uitgaan dat een terugverdientijd van maximaal 5 jaar 

aanvaardbaar is voor de consument, dan is een betoelaging van de ketel ten belope van 

tenminste 30% gewenst. Indien blijkt dat de fiscale maatregel ter bevordering van de 

vervanging van verwarmingsketels in 2003 onvoldoende succes oplevert, kan een 

                                           
1 CO2/REG-beleidsplan 1999 
2 Volgens het NIS ligt het aantal afgeleverde vergunningen in 1999 op 17.103 en in 2000 op 17.801 
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bijkomende premie worden toegekend in het kader van de REG-verplichtingen van de 

aardgas- of elektriciteitsdistributienetbeheerders of in het kader van marktstimulerings-

programma’s (CO2/REG-decreet). 

(6) De voorbereidende teksten over de fiscale aftrek schatten dat 15.000 personen (stel 

58% of 8.700 in Vlaanderen) belastingvermindering zullen aanvragen voor regeling van 

de C.V.-installatie. Uitgaande van een brandstofbesparing van 2,8%1 betekent de 

temperatuursregeling een emissiereductie van jaarlijks 11 kton CO2-eq in Vlaanderen. Er 

wordt verondersteld dat 15% van de emissiereductie kan worden toegeschreven aan de 

sensibiliserings- en communicatie-inspanningen van het Vlaams Gewest. 

(7) Hiervoor wordt de doelstelling in het CO2/REG-plan 1999 behouden. Deze doelstelling 

houdt in dat tegen 2010 de helft van de bestaande woningen die elektriciteit gebruiken 

om te verwarmen, overschakelt op aardgas door acties in het kader van de REG-

verplichtingen opgelegd aan de aardgasdistributienetbeheerders of in het kader van 

marktstimuleringsprogramma’s (CO2/REG-decreet). Er wordt tevens van uitgegaan dat 

begeleidende promotie voor het aanbrengen van aluminiumfolie achter de radiatoren 

wordt gevoerd. 

(8) Hiervoor wordt de doelstelling uit het CO2/REG-plan 1999 behouden. Deze 

doelstelling houdt in dat door acties van de aardgasdistributienetbeheerders of in het 

kader van het CO2/REG-decreet tegen 2010 de helft van de kolenkachels wordt 

vervangen door aardgasinstallaties. 

(9) Er wordt vanuit gegaan dat de REG-openbaredienstverplichtingen van de elektriciteits-

distributienetbeheerders voor de laagspanningsklanten tussen 2002 en 2005 worden 

afgestemd op de invulling van de resolutie van het Vlaams Parlement inzake de 

energiecheque. Er wordt verondersteld dat 5 miljoen Vlamingen een spaarlamp krijgen 

en 1 miljoen een spaardouchekop. Dit betekent tussen 2003 en 2005 een CO2-reductie 

van 346 kton2 tengevolge van de verdeling van spaardouchekoppen en 258 kton3 

tengevolge van de verdeling van spaarlampen. 

Volgens de energie-enquête van ANRE van 20014 beschikken 15,5% van de huishoudens 

over een spaardouchekop. De douchekop kan dus nog in 2,023 miljoen huishoudens 

toegepast worden. Nadat via de energiecheque 1 miljoen spaardouchekoppen werden 

verdeeld, kunnen er nog minstens5 1,023 miljoen spaardouchekoppen toegepast worden. 

Dit geeft een bijkomende besparing van 353 kton CO2. Dit kan verwezenlijkt worden door 

bijkomende acties in de periode 2005-2010 van de distributienetbeheerders voor aardgas 

en/of elektriciteit of in uitvoering van het CO2/REG-decreet. 

Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 2,5 spaarlampen aanwezig per huishouden4. Verwacht 

wordt dat de energiecheque zal resulteren in bijkomend 2 spaarlampen per huishouden 

zodat het marktpotentieel quasi volledig zal worden ingevuld.  

                                           
1 ‘Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de woningen in Vlaanderen’, VITO, dec. 2000, 

Vlietbis-project 
2 Bron voor besparingscijfers : ‘Energiebesparingseffecten REG-acties Vlaams Gewest 1996-2000. 

Analyse en aanbevelingen’, 3E, 2000 (voorlopig rapport) 
3 CO2/REG-plan 1999 
4 ‘Enquête energiegebruik huishoudens in Vlaanderen in 2001’, Iris Consulting, december 2001 
5 een deel van de huishoudens beschikt zowel over douche als over een bad, of over meerdere 

douches of baden 
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Isolatie en energiezuinige verwarming zullen eveneens gestimuleerd worden door de 

hernieuwde verbeterings- en renovatiepremies van het bevoegdheidsdomein woonbeleid.  

 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 2,5 2,5 2,5 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Budget: 

Dit project heeft geen budgettaire weerslag op de Vlaamse begroting. 

Subsidieprogramma’s zullen maar worden uitgevoerd naargelang het ter beschikking komen 

van middelen in het Energiefonds. Er wordt gerekend op een jaarlijkse inkomst in het 

Energiefonds van 15 miljoen euro (cfr. bepalingen van het ontwerp van 

samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de administratieve coördinatie inzake de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt). De netto-budgettaire weerslag van dit Fonds op de 

Vlaamse begroting is nul. 

Personeel: 

Benodigd personeel : 10,75 VTE 

Coördinatie REG-subsidieprogramma’s :       0,50 VTE (bij externe 

uitbesteding) 

Voorbereiding en opvolging EP :          0,25 VTE 

 Handhaving isolatie/energieprestatieregelgeving :     7,00 VTE 

 Opvolgen openbaredienstverplichtingen elektriciteit :   1,50 VTE 

 Opvolgen openbaredienstverplichtingen aardgas :   1,50 VTE 

Wanneer gekozen wordt voor de behandeling van de subsidiedossiers door ANRE, is 

bijkomende personeelsinzet nodig die afhankelijk is van het aantal opgestarte 

subsidieprogramma’s en het beschikbare budget. 

Huidige situatie : 8,25 VTE (met inbegrip van de goedgekeurde werving van 5 VTE voor 

optimalisering van de controle op de naleving van de regelgeving inzake energieprestaties 

van woningen) 

Tekort : 2,5 VTE 
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PROJECT 7 : ACTIEPLAN REG IN DE TERTIAIRE SECTOR 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Het project omvat het uitwerken en implementeren van een actieplan ‘REG in de tertiaire 

sector’ met als gevolg de invoering van energiezuinige technieken en systemen met een CO2-

emissiereductiepotentieel van 380 kton in 2005. Dit is 5% van de geschatte uitstoot van de 

tertiaire sector in 2005.  

 Doelgroep/sector(en): 

Handel, kantoren, overheidsgebouwen, verzorgingsinstellingen, scholen,… 

 Maatregelen: 

1) INVOEREN VAN EEN DECRETALE BASIS VOOR SUBSIDIËRING VAN REG-INVESTERINGEN 

(CO2/REG-DECREET) EN OPZETTEN VAN SUBSIDIEPROGRAMMA’S 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Beschrijving: 

ANRE bereidt een ontwerp van CO2/REG-decreet voor. Dit decreet zal onder meer de 

wettelijke basis leggen voor toekomstige subsidieregelingen van de Vlaamse regering ter 

bevordering van REG. De bekrachtiging van het decreet wordt voorzien tegen 1 januari 

2003. Vanaf 2004 kunnen subsidieprogramma’s worden aangeboden indien de 

beschikbare middelen dit toelaten.  

Dit decreet zal ook van toepassing zijn op de instellingen uit de tertiaire sector en schept 

de mogelijkheid om subsidies te geven voor de toepassing van energiezuinige producten, 

technieken en systemen en voor rationeel energiebeheer in gebouwen. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld: na-isolatie in bestaande gebouwen, vervanging van verwarmingsketels, 

relighting, domotica in kantoren,… 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE 
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 Budget en personeel: 

De subsidies kunnen worden toegekend binnen de perken van de beschikbare middelen in 

het Energiefonds. De benodigde personeelsinzet voor het uitvoeren van 

subsidieprogramma’s is afhankelijk van het beschikbare budget in het Energiefonds maar 

ook van de gekozen aanpak: behandeling van de subsidiedossiers door ANRE of externe 

uitbesteding. In dit laatste geval is 0,5 VTE nodig bij ANRE voor de coördinatie van de 

programma’s ten behoeve van de tertiaire sector. 

2) BEPERKT FINANCIEREN VAN REG-DEMONSTRATIEPROJECTEN IN VLAAMSE 

ADMINISTRATIEVE OVERHEIDSGEBOUWEN, TER ONDERSTEUNING VAN DE ACTIES VAN HET 

BEVOEGDHEIDSDOMEIN OVERHEIDSGEBOUWEN : 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding Beperkt in uitvoering 

 Beschrijving: 

Op 23 mei 2001 heeft het Vlaams Parlement een resolutie aangenomen betreffende de 

voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing. 

Voor de bestaande administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid zal een 

beleidsplan worden opgemaakt en investeringen worden uitgevoerd met als doel het 

elektriciteits- en brandstofverbruik per m² in bestaande gebouwen en installaties te 

verminderen met 10% voor de 100 grootste administratieve gebouwen tegen 2004. Deze 

opdracht valt onder de bevoegdheid ‘overheidsgebouwen’ zoals neergeschreven in project 

13. 

ANRE kan een beperkt aantal REG-investeringen in overheidsgebouwen financieren. De 

ondersteuning is erop gericht de haalbaarheid en de energiebesparing van de REG-

investeringen te demonstreren. Deze ervaring kan dan nuttig worden aangewend door 

AOGGI bij de grootschalige toepassing van REG-technieken in overheidsgebouwen. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE – AOGGI 

 Budget en personeel: 

ANRE beschikt reeds over een beperkt budget voor het financieren van REG-investeringen 

in overheidsgebouwen (177.000 euro). Op termijn kunnen de middelen eventueel geput 

worden uit het Energiefonds. De ondersteuning door ANRE van het beleidsplan ter 

reductie van het energiegebruik in de bestaande openbare administratieve gebouwen kan 
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gebeuren door het huidig personeelsbestand van ANRE dat betrokken is bij de invulling 

van de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid (0,05 VTE). 

3) UITVOEREN VAN DE CLUSTER ENERGIE VAN DE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (VOORBEELDFUNCTIE LOKALE OVERHEID) 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 1 januari 2002 

 Beschrijving: 

In de Samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 kunnen de gemeenten en de provincies 

vrij kiezen om de bepalingen van de cluster energie uit te voeren en dit voor verschillende 

ambitieniveaus.  

Eén van de hoofddoelstellingen van de cluster energie is het benadrukken van de 

voorbeeldfunctie van het lokale bestuursniveau. De gemeente, stad of provincie verbindt 

zich ertoe om in het milieujaarprogramma een luik “duurzame energie in de 

gemeente/stad/provincie” in te voeren. De belangrijkste elementen van dit luik zijn de 

opstart van een energieboekhouding en van een energiezorgsysteem voor de stedelijke, 

gemeentelijke of provinciale gebouwen, infrastructuren en domeinen. De 

energieboekhouding omvat alle gebouwen, infrastructuren en domeinen met een jaarlijks 

elektriciteitsverbruik van meer dan 17.000 kWh of een jaarlijks warmteverbruik van 

50.000 kWh. Voor gemeenten die niveau 1 ondertekenen geldt een minimum van 1 

entiteit per aangesneden schijf van 8000 inwoners. Gemeenten met minder dan 8.000 

inwoners moeten minstens het meest energie-intensieve gebouw boekhouden. Voor 

niveau 2 gelden dezelfde principes, maar per aangesneden schijf van 6.000 inwoners en 

gemeenten met minder dan 6.000 inwoners moeten minstens de twee meest energie-

intensieve gebouwen boekhouden. Voor de provincies die niveau 1 ondertekenen geldt 

dat zij minstens 10 entiteiten moeten boekhouden, diegenen die niveau 2 ondertekenen 

minstens 15 entiteiten. Een jaar na de ondertekening van de convenant moet het 

boekhoudsysteem voor 50% operationeel zijn en twee jaar na de ondertekening voor 

100%. Voor alle gebouwen die door een energieboekhouding worden opgevolgd, zal een 

energiezorgsysteem worden opgestart. Tevens moet de gemeente, stad of provincie 

sensibiliseringsacties voeren naar de verschillende doelgroepen en wordt in niveau twee 

de screening en aanpassing van lastenboeken en de aandacht voor hernieuwbare energie 

voorzien. In niveau 3 worden projectvoorstellen verwacht waarbij de provincies of de 

gemeenten zich engageren om het energiegebruik (of de CO2-emissies) met 1% per jaar 
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te verminderen tijdens de looptijd van de convenant om zodoende een klimaatvriendelijke 

provincie of stad te worden. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE (beoordeling cluster energie), AMINAL (centrale coördinatie), terugkoppeling van 

ANRE naar AMINAL is voorzien. 

 Budget en personeel: 

Voor de totale milieuconvenant wordt voor de komende drie jaar (2002 tot 2004) jaarlijks 

een budget van 32.226.158 euro voorzien in de uitgavenbegroting van AMINAL. Voor de 

cluster energie worden de uitgaven geraamd op 690.000 euro. Bij een positieve evaluatie 

van de convenant, is er een principieel engagement om dit budget nogmaals gedurende 

drie jaar te voorzien.  

De beoordeling van de cluster energie is een nieuwe opdracht voor ANRE. De benodigde 

personeelsinzet bedraagt 0,5 VTE.  

In het kader van de nieuwe milieuconvenant besliste de Vlaamse regering op 19 

december 2001 om 10 bijkomende personeelsleden aan te werven. Hierin zit de 

aanwerving van een halftijds personeelslid voor de cluster energie vervat. 

4) AANVULLENDE MAATREGELEN UIT ANDERE PROJECTEN BINNEN HET BEVOEGDHEIDSDOMEIN 

ENERGIE EN UIT ANDERE BEVOEGDHEIDSDOMEINEN 

- Fonds voor de financiering van REG-advies : zie project 24 

- Energieprestatieregelgeving voor (ver)nieuwbouw: zie project 6 “REG-actieplan in 

huishoudens” 

- REG-openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders en leveranciers van 

elektriciteit en aardgas aan distributieklanten: zie project 6 “REG-actieplan in 

huishoudens” 

- REG-verplichtingen voor de niet-netgebonden brandstofleveranciers : zie project 25 

- Actieplan Hernieuwbare Energie : zie project 2 

- Actieplan WKK : zie project 3  

- CO2-arme elektriciteitsproductie (excl. groene stroom en WKK-stroom) stimuleren via de 

milieuwetgeving : bevoegdheid leefmilieu  

- Invoercapaciteit voor CO2-arme elektriciteitsproductie optimaliseren : federale 

bevoegdheid en bevoegdheid ruimtelijke ordening 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel 2002-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v. BAU 381 kton CO2 
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Bereikbare reductie in 2010 t.o.v. BAU 1.107 kton CO2 

2. Socio-economische effecten Circa 370 bijkomende arbeidsplaatsen tussen 

2001 en 2004 en 1.100 tussen 2001 en 2010 

bij de stimulering van verbeterde isolatie en 

energiezuinige verlichting1 

3. Indicatoren Evolutie energieverbruik/BTW in de tertiaire 

sector 

Evolutie CO2-uitstoot/BTW in de tertiaire 

sector 

Aantal gemeenten die de cluster energie 

onderschrijven + besparingscijfers 

Aantal subsidies   

Aantal door ANRE gefinancierde REG-

investeringen in overheidsgebouwen 

De totale CO2-uitstoot omwille van het energiegebruik in de tertiaire sector bedraagt in een 

BAU-scenario in 2005 8.126 kton. Dit is 73% meer dan in 1990. 

Door de toepassing van energiezuinige technieken en REG kan tegen 2005 381 kton CO2 

bespaard worden met als gevolg dat de CO2-uitstoot in de tertiaire sector in 2005 7.745 kton 

CO2 bedraagt, dit is een stijging met 65% t.o.v 1990. In 2010 kan 3 keer zoveel bespaard 

worden (1.107 kton CO2). 

De besparing is als volgt verdeeld : 

 kton CO2-reductie in 2005 

t.o.v BAU 

kton CO2-reductie in 2010 

t.o.v BAU 

scholen2 

verzorgingsinstellingen3 

zwembaden4 

administratieve gebouwen5: 

- energiezuinige verlichting 

- verbeterde isolatie 

- natuurlijke ventilatie 

154 

13 

16 

 

180 

13 

5 

540 

52 

57 

 

409 

35 

14 

                                           
1 Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve tewerkstellingseffecten van het energiebeleid van 

de Vlaamse regering, RDC Environment, juli 2001 
2 Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de basis- en secundaire scholen in Vlaanderen’, 
VITO, juni 2001, Vlietbis-project 
3 ‘ Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de verzorgingsinstellingen in Vlaanderen, VITO’, 

sept. 2000, Vlietbis-project 
4 ‘ Energiegebruik en energiebesparingspotentieel bij de overdekte zwembaden in Vlaanderen’, VITO, 

nov. 2001,  Vlietbis-project 

5 CO2/REG-plan 1999 
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Totaal 381 1.107 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - 0,5 0,5 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Budget: 

Subsidieprogramma’s en de extra ondersteuning van REG-investeringen in 

overheidsgebouwen zullen maar worden uitgevoerd naargelang het ter beschikking komen 

van middelen in het Energiefonds. Er wordt gerekend op een jaarlijkse inkomst in het 

Energiefonds van 15 miljoen euro (cfr. bepalingen van het ontwerp van 

samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de administratieve coördinatie inzake de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt). De netto-budgettaire weerslag van het Energiefonds 

op de Vlaamse begroting is nul. 

Personeel: 

Benodigd personeel: 1,05 VTE 

Coördinatie subsidieprogramma’s CO2/REG-decreet: 0,50 VTE (bij externe 

uitbesteding)  

Beoordeling cluster energie milieuconvenant :     0,50 VTE 

Ondersteuning REG-investeringen overheidsgebouwen:  0,05 VTE  

Wanneer gekozen wordt voor de behandeling van de subsidiedossiers door ANRE, is 

bijkomende personeelsinzet nodig die afhankelijk is van het aantal opgestarte 

marktstimuleringsprogramma’s en het beschikbare budget in het Energiefonds. 

Huidige situatie : 0,55 VTE (met inbegrip van toegewezen 0,5 VTE voor cluster energie van 

de nieuwe milieuconvenant) 

Tekort : 0,5 VTE 
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PROJECT 8: SUBSIDIËRING VOOR ENERGIEBESPARINGEN IN DE GLASTUINBOUW IN HET KADER 

VAN HET VLAAMS LANDBOUW INVESTERINGSFONDS  

 Beleidsveld: 

Landbouw 

 Projectbeschrijving: 

Investeringen in landbouw met verbrede doelstellingen (diversificatie naar zelf verwerken en 

commercialiseren, hoevetoerisme, landschap- en natuurbeheer), duurzame landbouw 

(milieu, hygiëne, dierenwelzijn, verantwoorde arbeidsomstandigheden) en biologische 

landbouw worden in het kader van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds extra 

aangemoedigd. Voor deze investeringen wordt de maximumsteun voorzien die de Europese 

plattelandsverordening toelaat, namelijk 40%. Ook investeringen gericht op reconversie 

kunnen genieten van een hogere steun (30%). De gangbare investeringen genieten van 

maximaal 20 of 10% steun. 

Specifieke ondersteuning van installaties voor energiebesparing (warmtebuffer, 

energieschermen, energiebesparende kasomhulling, nieuwe verwarmingsinstallaties met gas) 

in de glastuinbouw vallen onder het hoogste steunpercentage. 

Door het verder veralgemenen van het gebruik van energieschermen kan tegen 2005 een 

energiebesparing van 15% worden gerealiseerd in de glastuinbouwsector. 

 Doelgroep/sector(en): 

Landbouwbedrijven 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding In uitvoering 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ALT, Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, landbouwers 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel 27% tegen 2010 
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Looptijd van de maatregel 1990-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v. BAU 260 kton CO2 (15%) 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v. BAU 410 kton CO2  (20%) 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Evolutie van de CO2-emissie in de 

glastuinbouw 

De CO2-emissie in de glastuinbouw bedroeg in 1990 1,56 mio ton en in 2000 1,26 mio ton. 

De CO2-emissie uitgedrukt per oppervlakte-eenheid daalde van 85,72 kg CO2/m2 tot 60,58 kg 

CO2/m2. Extrapolaties van deze cijfers leiden tot verwachte reductiepotentiëlen van 15% in 

2005 en 20% in 2010. Deze cijfers omvatten de reductiepotentiëlen van vermeld project, 

samen met de maatregelen ‘vergoedingen in het kader van milieuvriendelijke sierteelt’ en 

‘verbeteren van de toegang van aardgasvoorziening voor glastuinbouwbedrijven die 

genoemd worden in het project nr.18 ‘Klimaatactieplan landbouw’. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Het benodigd budget is reeds begrepen in de VLIF-begroting. 
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PROJECT 9: EMISSIEREDUCTIEBELEID GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN NAAR 

KOELINSTALLATIES TOE 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Ten gevolge van de stopzetting van het gebruik van ozonafbrekende stoffen zijn de laatste 

jaren het gebruik en de emissies van gefluoreerde broeikasgassen sterk toegenomen en men 

verwacht dat deze trend zich, bij ongewijzigd beleid, zal verderzetten, zoniet nog zal worden 

versterkt. Tegen 2005 worden de grootste emissies van gefluoreerde broeikasgassen 

verwacht in de kunststoffenindustrie bij de productie van schuimen en ten gevolge van het 

gebruik van HFK’s als koelmiddel in zowel stationaire koelinstallaties als in 

airconditioneringsinstallaties in voertuigen. Vooral de emissies afkomstig van het gebruik als 

koelmiddel nemen sterk toe. Gedurende de periode ’95-’99 is een verviervoudiging van deze 

emissies vastgesteld en de maatregelen die worden voorbereid en getroffen beogen dan ook 

voornamelijk een reductie van de emissies van gefluoreerde broeikasgassen afkomstig van 

deze sector. 

Momenteel worden reeds een aantal maatregelen uitgewerkt die vooral een weerslag zullen 

hebben op de HFK-emissies afkomstig uit airconditioneringsinstallaties en koelinstallaties in 

de commerciële en industriële sector. Een inspectiecampagne voor koelinstallaties is lopende 

en een voorstel voor aanvullende reglementering ter beheersing van de emissies uit 

koelinstallaties is klaar. Ook vinden voorbereidingen voor de invoering van een 

erkenningsregeling voor koeltechnici plaats. De uitwerking van dit erkenningssysteem krijgt 

absolute prioriteit en moet een afbuiging in de emissies van HFK’s kunnen verwezenlijken. 

Aan de opzetting van zo’n erkenningssysteem moeten wel de nodige middelen worden 

gekoppeld (sensibilisering, administratieve opvolging, overleg). 

In de kunststoffensector vindt nog onderzoek naar mogelijke alternatieven en alternatieve 

technologieën plaats en in bepaalde gevallen zijn alternatieven haalbaar. Of dit in de praktijk 

reeds gebeurt (en op welke schaal) is voorlopig nog niet duidelijk. Verder onderzoek en 

overleg met de sector naar mogelijke maatregelen is hier noodzakelijk. 

Verder moeten de reeds opgezette sensibiliseringsinitiatieven rond milieuvriendelijke 

substitutie van ozonafbrekende stoffen en lopend onderzoek naar vervangingsmogelijkheden 

worden verdergezet. 

 Doelgroepen: 

de zeer specifieke doelgroepen worden per maatregel besproken 

 Maatregelen: 

INVOERING VAN EEN ERKENNINGSREGELING VOOR KOELTECHNICI 

 Planning: 

Na een voorbereidende fase (inventarisatie van lopende initiatieven inzake bestaande 

opleidingen voor koeltechnici, kennisopbouw, het leggen van verschillende contacten, 

opvragen van de nodige informatie en literatuurstudie) worden sinds midden 2001 de 

activiteiten hier rond geïntensifieerd, is overleg met andere gewesten opgestart en zijn de 
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grote lijnen van de erkenningsregeling uitgezet. In de loop van 2002 dienen deze grote 

lijnen verder te worden ingevuld zodat in de loop van 2003 kan worden gestart met de 

effectieve implementatie van de erkenningsregeling. 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997 (MINA-plan 2) 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

midden 2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

einde 2002 

4. Inwerkingtreding begin 2003 

 Beschrijving: 

Ten gevolge van een onoordeelkundig en onzorgvuldig uitbaten van koelinstallaties (waar 

ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen worden gebruikt als koelmiddel) 

vinden er momenteel teveel emissies van koelmiddelen plaats. Technici die instaan voor 

het onderhoud en reparatie van koelinstallaties hebben een belangrijke rol bij het 

beperken van de emissies. Vermijdbare emissies vinden bvb. plaats bij het aftappen of 

bijvullen van het koelmiddel aan de installatie, bij herstellingen, door slijtage van 

verbindingen, door foutieve constructie, door nalatigheid etc. Door het invoeren van een 

erkenningsregeling voor onderhouds- en montagetechnici, waarbij 

minimumkwaliteitseisen worden gesteld aan het personeel dat werkzaamheden uitvoert 

aan koelinstallaties wil het Vlaamse Gewest deze emissies terugdringen. Door opleiding en 

sensibilisering van technici moeten de emissies ten gevolge van lekverliezen van 

koelmiddelen uit koelinstallaties zoveel mogelijk worden vermeden. 

 Doelgroep/sector(en): 

- Koeltechnici werkzaam bij koeltechnische bedrijven die instaan voor onderhoud van 

koelinstallaties bij derden. Voor zover het koelinstallaties (waaronder ook 

luchtbehandelingsinstallaties en warmtepompen) betreft die ozonafbrekende stoffen 

en gefluoreerde broeikasgassen bevatten. 

- Bedrijfseigen personeel van gebruikers van grote koelinstallaties die zelf 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties (voedingsnijverheid, 

scheikundige industrie, industriële toepassingen, farmaceutische toepassingen, 

airconditioning in gebouwen,…). Voor zover het koelinstallaties (waaronder ook 

luchtbehandelingsinstallaties en warmtepompen) betreft die ozonafbrekende stoffen 

en gefluoreerde broeikasgassen bevatten. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 
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 Budget en personeel: 

In kader van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-20071 worden extra werkingsmiddelen 

ten bedrage van 136.340 euro voorzien voor de implementatie van deze 

erkenningsregeling. Deze middelen zullen onder meer ook worden aangewend voor 

sensibilisering. In kader van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-2007 is voorzien dat 1 

VTE voor de uitvoering van dit project wordt aangeworven.  

2. AANVULLENDE REGLEMENTERING VOOR DE UITBATING VAN KOELINSTALLATIES 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997 (MINA – plan 2) 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

juni 2001 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

juni 2002 

4. Inwerkingtreding dec 2002 

 Beschrijving: 

Grote hoeveelheden ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen worden in 

Vlaanderen aangewend om te worden gebruikt als koelmiddel in koel- en 

luchtbehandelingsinstallaties. Gedurende inspectiecampagnes wordt vastgesteld dat er 

vaak teveel emissies van koelmiddelen uit koelinstallaties plaatsvinden die, mits uitbating 

volgens een code van goede praktijk, kunnen worden vermeden. Sommige installaties 

verliezen op jaarbasis zelfs meer dan 100 % van hun normale koelmiddelinhoud terwijl 

een lekdichtheid van 5% volgens verschillende studies realistisch is. Onder meer door het 

uitbreiden van de huidige wetgeving rond de uitbating van koelinstallaties wil het Vlaams 

Gewest deze emissies terugdringen. Momenteel zijn in titel II van het Vlarem reeds 

bepalingen rond de uitbating van koelinstallaties ondergebracht (art. 5.16.3.3). Het 

uitbreiden van deze reglementering moet bijkomende garanties bieden dat emissies van 

koelmiddelen naar de atmosfeer ten gevolge van lekverliezen zoveel mogelijk worden 

beperkt. 

 Doelgroep/sector(en): 

gebruikers van koel- en luchtbehandelingsinstallaties en de koeltechnische bedrijven die 

instaan voor het onderhoud van de installaties bij derden. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 

                                           
1 Het 3e Milieubeleidsplan gaat in openbaar onderzoek vanaf 1 april 2002. Een definitieve goedkeuring 
ervan, met inbegrip van voorgestelde acties, budgetten en personeel wordt verwacht tegen eind 

2002. Alle projecten in het Vlaams klimaatbeleidsplan die qua planning, inhoud en middelen verwijzen 



 98 

 Budget en personeel: 

Er worden geen extra budgettaire middelen nodig geacht. De verdere opvolging van dit 

dossier kan gebeuren door het huidige personeelsbestand bij AMINAL. 

3. INSPECTIECAMPAGNE ROND HET GEBRUIK VAN OZONAFBREKENDE STOFFEN EN 

GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997 – MINA-plan 2 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 1998 

 Beschrijving: 

De inspectiecampagnes naar het gebruik en de afvoer van ozonafbrekende stoffen en 

gefluoreerde broeikasgassen worden verdergezet. 

Deze inspectiecampagnes omvatten de volgende werkzaamheden: 

Handhaving: 

- doorlichten van de opslag en het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen. De 

milieuvoorschriften ter zake worden gehandhaafd. Men legt maatregelen op ten einde 

het verbruik van gefluoreerde broeikasgassen ten gevolge van lekverliezen te 

beperken. 

- relevante internationaal opgezette handhavingsacties actief ondersteunen.  

Terugkoppeling naar het beleid: 

- de vaststellingen op het terrein gebruiken om het opstellen van een regelgeving die 

emissiereducties van gefluoreerde broeikasgassen beoogt, te inspireren;  

- de evolutie van de grootte der emissies inschatten om de beleidsinspanningen te 

evalueren. 

Voorbereiding regelgeving: 

- onderzoeken of een praktische methode om diffuse emissies van koelmiddel uit 

luchtbehandelings- en koelinstallaties te meten, kan ontwikkeld worden. Zo ja, 

lekdebietmetingen laten uitvoeren 

 

                                                                                                                                    
naar dit 3e MINA-plan moeten in deze tijdsplanning gekaderd worden. De begrotingsposten bij het 

MINA- plan zijn 361B1206 en 361B1106. 
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 Doelgroep/sector(en): 

Gebruikers van koelinstallaties (voedingsnijverheid, scheikundige industrie, industriële 

toepassingen, farmaceutische toepassingen, airconditioning in gebouwen,…) 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 

 Budget en personeel: 

In kader van het 3de Vlaamse Milieubeleidsplan wordt jaarlijks 66.930 euro voorzien. Deze 

middelen zijn voorzien voor de analyse van staalnames van koelmiddelen uit koelinstallaties 

en voor de ontwikkeling en toepassing van een methodologie voor het kwantitatief bepalen 

van de lekverliezen uit koelinstallaties. De verdere uitwerking van dit dossier (1 VTE) kan 

gebeuren door het huidige personeelsbestand bij de afdeling Milieu-inspectie. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel Maatregel 1 en 2: Zonder beperking, vat aan 

op het moment van daadwerkelijke 

implementatie van de erkenningsregeling 

Maatregel 3: (minstens) t.e.m. 2007 

Bereikbare reductie in 2005 414 kton CO2-eq 

Bereikbare reductie in 2010 945 kton CO2-eq 

2. Socio-economische effecten De financiële weerslag voor de doelgroepen 

is sterk afhankelijk van het toepassingsgebied 

waar de gefluoreerde broeikasgassen worden 

gebruikt (1) 

3. Indicatoren het relatief lekverlies van een koelinstallatie 

(1) De maatregelen zijn in de eerste plaats gericht naar de uitbating van koelinstallaties en 

voor deze installaties is de financiële weerslag voor uitbaters van de installaties onder meer 

afhankelijk van het type en de grootte van de koelinstallatie en de mate waarin reeds 

aandacht en middelen worden besteed aan onderhoud.  

In een studie van Ecofys in opdracht van de Europese Commissie wordt de kost voor 

emissiereductie van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen uit 

industriële en grote commerciële koelinstallaties door het beperken van lekverliezen geschat 

op 2.230 euro per installatie. In een ander rapport wordt gesteld dat de onderhoudskost 

voor koelinstallaties met de helft kan toenemen (geen significante stijging van de 

investeringskost of de energiekost). 

Merk op dat door een reductie van de emissies van koelmiddelen er dan ook een reductie 

van het koelmiddelverbruik zal optreden wat dan weer een significante besparing kan 

betekenen (gelet op de prijs van dure koelmiddelen zoals gefluoreerde broeikasgassen). 
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Jaarlijks verliezen koelinstallaties gemiddeld 20% van hun koelmiddelinhoud. Met de 

vooropgestelde set aan maatregelen wordt gestreefd om tegen 2007 dit percentage terug te 

dringen tot 5%. Tegen 2005 zal deze doelstelling echter nog niet zijn bereikt. Gelet op de 

hoeveelheid en verscheidenheid aan koelinstallaties en gelet op het feit dat accidentele 

emissies onvermijdelijk zijn wordt voor 2005 als tussentijdse doelstelling het terugdringen 

van het jaarlijks lekverlies tot 10% vooropgezet. 

 Budget en personeel:  

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 1 1 1 

Extra budget 141.298 euro 97.917 euro 97.917 euro 

Begrotingspost 

Personeel  

Studies 

 

361B1106 
 

361B1206 
12.20 

(sensibilisering) 

 

361B1106 
 

361B1206 

 

361B1106 
 

361B1206 
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PROJECT 10: VERSTRENGDE REGELGEVING I.V.M. VALORISATIE VAN STORTGASSEN EN 

HANDHAVING VAN VERPLICHTE AFFAKKELING STORTGASSEN 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

De methaanemissie in Vlaanderen uit voormalige of nog in dienst zijnde stortplaatsen neemt 

sinds 1990 gestaag af. VLAREM II verplicht dat op stortplaatsen de emissies van methaan te 

worden gecollecteerd en op een gecontroleerde wijze verwijderd via verbranding 

(affakkeling). Energetische valorisatie van stortgas wordt verplicht daar waar dit economisch 

rendabel is. Sinds de inwerkingtreding van het stortverbod voor alle brandbare stoffen 

(2000) zet die trend zich verder door de afname van de gestorte fractie organische afval en 

het sluiten en/of afbouwen van biologisch actieve stortplaatsen  

Toch zijn er nog stortplaatsen waar VLAREM II niet wordt opgevolgd of niet op een optimaal 

niveau. In Vlaanderen werd in 1999 bovendien maar 16% van de totale stortgasproductie 

gevaloriseerd. Een verstrenging van de Vlarem-wetgeving beoogt een de facto verplichting 

van stortgasvalorisatie met een voldoende hoog potentieel aan biogas, tenzij de eigenaar via 

een studie kan aantonen dat dit vanuit technisch-economisch standpunt niet haalbaar is. De 

bewijslast voor onttrekking aan de verplichting komt zo bij de stortplaatsexploitant terecht. 

De verdere uitwerking en handhaving van het beleid inzake affakkeling en 

energierecuperatie van biogas afkomstig uit stortplaatsen, in combinatie met het actuele 

stortverbod, moet het mogelijk maken om de totale emissie van methaan met 500 kton CO2-

eq te reduceren tegen 2005 t.o.v. 2000 zoals het BAU-scenario voorschrijft. De voorgestelde 

Vlaremwijziging laat toe het stortgaspotentieel van de Vlaamse stortplaatsen volledig te 

benutten op een technisch-economisch rendabele wijze, d.i. tot 50%. Verder zal er specifiek 

aandacht uitgaan naar De Hoge Maey, gezien de uitzonderlijke omstandigheden van deze 

stortplaats. 

 Doelgroep/sector(en): 

Stortplaatsexploitanten 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997 – opmaak MINA-plan 2 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Maart 2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Najaar 2002 

4. Inwerkingtreding December 2002 
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 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, OVAM, ANRE (cfr. Project 2 : Actieplan hernieuwbare energie) 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel Bij maximale opvolging van VLAREM II kan in 

2005 124 kton CO2-eq gereduceerd worden 

t.o.v. BAU scenario1 

Looptijd van de maatregel Vanaf opname in VLAREM II 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU 105 kton CO2-eq2 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 61 kton CO2-eq 

2. Socio-economische effecten De kosten van de studie en eventuele 

installaties zijn voor de stortplaatsuitbaters3 

3. Indicatoren Aantal affakelings- en stortgasvalorisatie 

installaties aanwezig op de Vlaamse 

stortplaatsen 

 Budget en personeel: 

De verdere opvolging van dit dossier zal gebeuren binnen het huidige personeelsbestand van 

AMINAL. In het kader van het 3e Milieubeleidsplan werd voor 2005 een evaluatiebudget 

aangevraagd van 74.368 euro. 

 

 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - 74.368 euro 

                                           
 
 
 
1 Het BAU scenario wordt gedefinieerd in de studie ‘Technisch-economisch onderzoek naar de 

haalbaarheid en de implementatie van emissiereductiestrategieën voor CH4 en N2O broeikasgassen’ 

die afgerond werd in 2001 door VITO en VUB op basis van de stand van zaken van affakkeling en 
stortgasvalorisatie in februari 1999. Anno 2001 zijn er 4 affakelingsinstallaties bijgekomen maar die 

zijn niet mee doorgerekend in dit BAU scenario noch in de reductiepotentiëlen. Het reductiepotentieel 

in bovenstaande tabel verwijst naar een extra potentieel dat te realiseren is door een verstrengde 
handhaving en wijziging van de wetgeving. De bespaarde CO2-emissies door de valorisatie van het 

stortgas worden hier niet mee in rekening genomen 
2 In de vermelde studie wordt 78 kton CO2-eq van dit potentieel in 2005 vertegenwoordigd door de 

Hoge Maey 
3 Die financiële meerkost kan echter worden gedekt door de voordelen die aan de valorisatie 

verbonden zijn. Sinds 1995 hebben eigenaars van stortplaatsen met actieve stortgasonttrekking en 

energierecuperatie immers recht op een licht verlaagde milieuheffing op het storten van afvalstoffen. 
Het krijgen van groenestroomcertificaten voor de valorisatie van het stortgas is bovendien een extra 

troef in de berekening van de terugverdientijd 
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Begrotingspost   361B1206 
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PROJECT 11: OPSTELLEN BELEIDSPLAN FLEXIBELE MECHANISMEN 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen dient in de eerste instantie plaats te 

vinden met behulp van gewestelijke/nationale reductiemaatregelen. Indien blijkt dat de 

maatregelen uit het basispakket niet voldoende effect hebben, biedt het systeem van 

verhandelbare emissierechten alsook de andere flexibele mechanismen mogelijkheden aan 

Vlaanderen om haar emissies op de meeste kostenefficiënte wijze te reduceren.  

Dit project beoogt het opstellen van een beleidskader voor de toepassing van flexibele 

mechanismen in Vlaanderen. De werkgroep onder de Taskforce Klimaatbeleid is het 

overlegplatform bij uitstek voor enerzijds de ontwerprichtlijn inzake de verhandelbare 

emissierechten voor broeikasgassen binnen de Europese Unie en de internationale 

emissiehandel en anderzijds voor de mechanismen “gezamenlijke tenuitvoerlegging” (Joint 

Implementation-JI) en “schone ontwikkeling” (Clean Development Mechanisms-CDM).  

Voor wat de ontwerprichtlijn inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen 

binnen de Europese Unie  betreft is deze werkgroep belast met de volgende opdrachten:  

- Voorbereiding van standpuntbepaling over de ontwerprichtlijn inzake de verhandelbare 

emissierechten voor broeikasgassen binnen de Europese Unie : in 2002 zal er op alle 

beleidsniveaus grondig gedebatteerd worden over deze richtlijn.  

- Voorbereiding van standpuntbepaling ten aanzien van herziening van de IPCC-richtlijn 

(96/61/EG) inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als gevolg 

van de ontwerprichtlijn inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen 

binnen de Europese Unie. Deze richtlijn voorziet een vergunningssysteem waarbij een 

integrale benadering wordt gehanteerd en Best Available Techniques (BAT) wordt 

toegepast. In welke mate past dit systeem in het vergunningssysteem bij emissiehandel? 

Vlaanderen dient dan ook een wettelijke kader uit te werken voor de tenuitvoerlegging van 

het systeem van verhandelbare emissierechten op Vlaams/Nationaal niveau. Het systeem 

biedt Vlaanderen immers een belangrijk emissiereductiepotentieel om op de meest 

kostenefficiëntste manier haar ambitieuze emissiereductieverplichtingen te behalen. De 

uitwerking van dit kader hangt nauw samen met de resultaten van het onderzoek naar de 

inzetbaarheid van de verhandelbare emissierechten in het Vlaams milieurecht (zie: Studie 

naar de mogelijke inzetbaarheid van verhandelbare emissierechten). 

Voor de uitwerking van dit kader heeft de werkgroep de volgende opdrachten:  

- Onderzoek naar de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus voor 

de tenuitvoerlegging van dit instrument; 

- Het medebepalen van een voorstel tot lastenverdeling tussen de Gewesten volgens een 

aantal objectieve criteria; 

- De ontwerprichtlijn legt reeds een aantal verplichtingen op aan de lidstaten. Ten eerste 

dient Vlaanderen tegen 31 december 2003 de nodige wettelijke, bestuurlijke en 

administratieve bepalingen te treffen voor de tenuitvoerlegging van dit systeem. De 

juridische randvoorwaarden voor monitoring, verificatie en handhaving zullen moeten 
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worden getroffen. Een Vlaams registratiesysteem dient te worden uitgewerkt en 

gekoppeld te worden aan het nationaal registratiesysteem vanuit de noodzaak de 

transactie van de emissierechten te kunnen verifiëren. Ten tweede zal tegen 31 maart 

2004 een nationaal allocatieplan worden opgesteld voor de toekenning van 

emissierechten op basis van de allocatiemethode voor de periode van 2005-2007. 

Objectieve, transparante en geharmoniseerde criteria voor de allocatie van de 

emissierechten per sector moeten worden vastgelegd en goedgekeurd;  

- Het aanduiden van duidelijke aanspreekpunten uit de verschillende administraties 

(leefmilieu, energie en economie);  

- Het opstarten van sectoraal overleg met verschillende doelgroepen (privé-

ondernemingen, makelaars e.d.).  

Deze werkgroep zal ook een institutioneel en technisch kader uitwerken voor de 

implementatie van de twee projectgebonden mechanismen: gezamenlijke tenuitvoerlegging ( 

“Joint Implementation” -JI) en de mechanismen voor schone ontwikkelingen (“Clean 

Development Mechanisms” -CDM).  

Met behulp van gezamenlijk tenuitvoerlegging kunnen geïndustrialiseerde landen onderling 

projecten uitvoeren waardoor de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Alleen bij reële en 

bijkomende emissiereducties van broeikasgassen zullen de emissiereductiekredieten 

(“Emission reduction units”-ERU’s) overgeheveld worden naar het investerend land. ERU’s 

zullen pas vanaf 2008 uitgegeven worden.  

Via het mechanisme voor schone ontwikkeling kunnen geïndustrialiseerde landen vanaf het 

jaar 2000 in ontwikkelingslanden projecten opstarten en bekomen ze gecertificeerde 

emissiereductie-eenheden (“certified emission reduction units”-CER’s) op voorwaarde er 

reële, bijkomende en meetbare emissiereducties van de broeikasgassen zijn opgetreden. Dit 

mechanisme stelt enerzijds de ontwikkelingslanden in staat om een duurzame ontwikkeling 

na te streven en ondersteunt anderzijds de geïndustrialiseerde landen in het behalen van 

hun verbintenissen onder het Protocol van Kyoto.  

Deze opdracht omhelst volgende taken: 

- De kennisopbouw over de internationale uitvoeringsmodaliteiten van CDM en JI 

uitbreiden om de randvoorwaarden te bestuderen voor de uitwerking van een wettelijk 

kader voor de uitwerking van deze flexibele mechanismen; 

- Voorbereiden van standpunten in 2002-2003 ten aanzien van een aantal komende 

voorstellen van de Europese Commissie: o.a. over aanbevelingen voor de verificatie en 

accreditatiestandaarden voor JI en de richtsnoeren over het bepalen van basislijnen voor 

CDM.  

- Het opstarten van CDM en JI projecten zal volgen uit de resultaten van deze Vlaamse 

werkgroep en de prioriteiten die daaruit vloeien. Dit gaat gepaard met het opstarten van 

sectoraal overleg met verschillende doelgroepen (privé-ondernemingen, makelaars, ngo’s 

en onderzoeksinstellingen) voor het ontwerp en de tenuitvoerlegging van concrete 

projecten; 

- Het aanduiden van aanspreekpunten uit administraties (ontwikkelingssamenwerking, 

economie en leefmilieu e.d.).  
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Voor de tenuitvoerlegging van deze nieuwe instrumenten dienen echter absolute 

randvoorwaarden voor ecologische, sociale, economisch en ethisch aanvaardbare projecten 

gedefinieerd én gecontroleerd te worden. Deze randvoorwaarden zijn onder meer: 

-de actieve betrokkenheid van het donorland/bedrijf;  

-vaststaande werkelijke emissiereducties ten opzichte van een duidelijk referentiescenario; 

-globale positieve sociale en ecologische effecten; 

-vastleggen van het aandeel van de noodzakelijke emissiereducties dat mag ingevuld worden 

door flexibele instrumenten, voor Vlaanderen als geheel, en per bedrijf dat deelneemt aan 

emissiehandel. 

Een aantal voorbeeldprojecten zullen op korte termijn worden opgestart om deze 

noodzakelijke randvoorwaarden te kunnen vastleggen. Pas na het vastleggen van correcte 

randvoorwaarden kan algemeen beroep gedaan worden op flexibele mechanismen. 

België zal in elk geval moeten deelnemen aan een Europese emissiehandel, indien de 

betrokken richtlijn wordt goedgekeurd. De instroom van niet-Europese emissierechten zal 

deze markt, en de prijzen voor emissierechten, sterk beïnvloeden. 

De beslissing van een individuele lidstaat om beroep te doen op flexibele mechanismen, 

oefent hierop weinig invloed uit. De wisselwerking tussen Europese emissiehandel en niet-

Europese emissiekredieten, en de randvoorwaarden voor import van niet-Europese 

emissiekredieten, zouden op Europees vlak moeten vastgelegd worden. 

 Doelgroep/sector(en): 

1) Elektriciteitsdistributiesector 

2) Energie-intensieve sectoren 

3) Glassector 

4) Papiersector 

5) Landbouwsector 

6) Transportsector 

7) Onderwijs 

8) Ontwikkelingssamenwerking 

 Planning: 

Europese Richtlijn inzake het Europese systeem van verhandelbare emissierechten 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997: Kyoto-protocol 

2001: Europese richtlijn 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

2003 (1)  
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Vlaamse regering 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Eind 2003 

4. Inwerkingtreding 2005 

(1) In 2002 zal het voorstel tot richtlijn onderhandeld worden. De Europese commissie 

streeft naar een aanvaarding ervan in 2003. Tegen 31 december 2003 dienen de 

voorbereidende uitvoeringsmaatregelen te worden getroffen zodanig dat emissiehandel 

in de eerste fase (2005-2008) kan opgestart worden. Tegen 31 maart 2004 wordt een 

nationaal allocatieplan opgesteld waardoor de toekenning van emissierechten kan gestart 

worden op basis van een nog te kiezen allocatiemethode.  

Projectgebonden mechanismen 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997: Protocol van Kyoto 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 (2) 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

2003-2004 

4. Inwerkingtreding  

(2) Voor wat de twee projectgebonden mechanismen betreft, worden de resultaten en 

standpunten van de werkgroep afgewacht alvorens prioriteiten te stellen. Mechanismen 

voor Schone Ontwikkelingen (CDM) hebben het voordeel dat men via deze projecten 

vanaf 2000 emissiereductiekredieten kan generen die gebruikt kunnen worden voor het 

behalen van de reductieverplichtingen tegen 2012. Bestaande bilaterale 

samenwerkingsprojecten zouden kunnen benut worden (b.v. met Zuid-Afrika) en 

bilaterale contacten met privé-ondernemingen (consultancy) en de publieke sector 

(ngo’s) moeten in dat kader zeker aangesproken worden. 

Mogelijke JI-projecten met Centraal- en Oost-Europa kunnen op basis van bestaande 

samenwerkingsprogramma’s voorbereid worden.  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, AMINAL, VITO 

 Verwachte effecten en indicatoren 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel (1) 

Looptijd van de maatregel Vanaf 2005 

Te realiseren potentieel in functie van de tijd  
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(aantal kton per jaar of eenmalige reductie) 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

(1 ) Uit studies blijkt dat Vlaanderen/ België, na Nederland, de tweede grootste koper zal zijn 

van emissierechten binnen de EU. Vlaanderen kent een open economie en zal alleen een 

kostennadeel hebben indien ze niet deelneemt aan het Europese systeem. De kosten voor 

het terugdringen van de broeikasgassen via gewestelijke beleidsmaatregelen zijn in 

Vlaanderen relatief hoog.  

 Budget en personeel: 

In het kader van het 3e Milieubeleidsplan wordt voor de verdere uitbouw van het 

beleidskader en opstarten van proefprojecten tot 2005 347.051 euro voorzien. Momenteel 

werkt 1 VTE bij AMINAL reeds op het dossier flexibele mechanismen en dit tot afloop van het 

contract in 2004. Om de continuïteit te verzekeren en de opgebouwde kennis verder te 

vertalen naar het concretiseren van het beleidskader, wordt een verlenging van het contract 

aangevraagd voor de verdere planperiode van MINA 3 (tot 2007). 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - 1 1 

Extra budget 99.157 euro 99.157 euro 148.736 euro 

Begrotingspost 
 
Personeel 
 
Studies 

 
 
- 
 

361B1206 
 

 
 

361B1106 
 

361B1206 

 
 

361B1106 
 

361B1206 
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PROJECT 12: DEMONSTRATIEPROJECTEN ROND REG IN DE SOCIALE WONINGSECTOR 

 Beleidsveld: 

Woonbeleid 

 Projectbeschrijving: 

Om ervaring en kennis op te doen inzake 'duurzaam bouwen' werd beslist een budget te 

voorzien in de begroting 2002 voor het uitvoeren van demonstratieprojecten waarbij diverse 

aspecten van het duurzaam bouwen aan bod komen. Over deze projecten zal een publicatie 

gemaakt worden, de behaalde resultaten en opgedane ervaringen zullen gepubliceerd 

worden en de projecten zullen bezoekbaar zijn. 

Rekening houdende met de opgedane ervaring zullen beleidsvoorstellen geformuleerd 

worden, onder meer in functie van de renovatie van de 350 appartementsgebouwen die in 

het bezit zijn van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Er kan verwacht worden dat uitermate interessante ervaring zal opgedaan worden inzake het 

renoveren van appartementsgebouwen. Zo kan verwacht worden dat het energieverbruik 

voor het appartementsgebouw zal dalen met 30-40%. De opgedane ervaring zal overigens 

niet alleen nuttig kunnen aangewend worden bij de renovatie van appartementsgebouwen 

die in het bezit zijn van de sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook bij de renovatie 

van alle, te renoveren, appartementsgebouwen. 

 Doelgroep/sector(en): 

Huurders en verhuurders van de sociale woningen. 

De volledige woningbouwsector. 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

Rechtstreeks: De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. 

Onrechtstreeks: De Vlaamse Confederatie Bouw, VIBE, het WTCB en St.-Lucas Gent. 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel Energiebesparing van 30 à 40% 1 

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005  

Bereikbare reductie in 2010  

2. Socio-economische effecten Beperking verbruikskosten 2 

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

 Budget en personeel 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

De kosten voor dergelijke voorbeeldprojecten in het kader van duurzaam bouwen worden 

verrekend op basisallocatie 33.64 van het programma huisvesting 62.04. Hiervoor is in 2002 

een budget van 1.074.000 euro voorzien. 

Er is geen extra personeel nodig. Deze taak maakt deel uit van de normale taak van de 

Technische Dienst en van de cel. Externe Relaties van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. 
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PROJECT 13 : ENERGIEAUDITS EN ENERGIEBOEKHOUDING IN OVERHEIDSGEBOUWEN 

 Beleidsveld: 

Overheidsgebouwen 

 Projectbeschrijving: 

Op 23 mei 2001 heeft het Vlaams Parlement een resolutie aangenomen betreffende de 

voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing. 

De Vlaamse overheid dient een beleidsplan op te maken met als doel het elektriciteits- en 

brandstofverbruik per m² in bestaande openbare administratieve overheidsgebouwen en 

installaties te verminderen. 

Als voorbereiding tot het beleidsplan, heeft de administratie Overheidsopdrachten, 

Gebouwen en Gesubsidieerde infrastructuur (AOGGI) de opdracht om een 

energieboekhouding op te zetten en audits uit te voeren. 

Dit betekent dat de Afdeling Gebouwen van AOGGI de energiestromen in 

overheidsgebouwen moet inventariseren, registreren, analyseren, interpreteren, evalueren, 

rapporteren en terugkoppelen. 

Daarna volgt een onderzoek van de parameters die het energiegebruik bepalen, het 

opstellen van energiebesparende maatregelen en het budgetteren naar investeringen en 

opbrengsten in de toekomst. 

Doelstelling is tegen juni 2004 het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² van de honderd 

grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 10 % te verminderen ten opzichte van de 

periode 1999/2000. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de REG-investeringskosten niet 

meer bedragen dan 75% van de baten. Zowel kosten als baten moeten over de hele 

levensduur worden beschouwd. 

Dit beleidsplan wordt in drie fasen gerealiseerd. De fasen kunnen deels parallel lopen. 

ENERGIEBOEKHOUDING (FASE I): DUUR 12 MAANDEN 

In de eerste fase wordt de energieboekhouding opgezet voor honderd Vlaamse 

overheidsgebouwen die geselecteerd worden op bruikbare vloeroppervlakte. Het gaat hier 

om de honderd grootste gebouwen. Onder energieboekhouding wordt hier verstaan het 

inventariseren, het periodiek registreren, het analyseren, het interpreteren en evalueren, het 

rapporteren en het terugkoppelen van de energiestromen. 

Deze energieboekhouding wordt conceptueel gedefinieerd, geïnstalleerd en geparametreerd. 

Meteen behoort tot de dienstenopdracht het werkelijk opvolgen gedurende minstens 12 

opeenvolgende maanden van deze energieboekhouding. Het opvolgen ervan kan telkens met 

12 maand verlengd worden. 

In deze opdracht van diensten wordt eveneens het pilootproject opgenomen van een 

grondige energie-audit van de grootste vijf administratieve gebouwen van de Vlaamse 

Gemeenschap. De bruikbare oppervlakte van elk van deze grootste gebouwen is groter dan 

10.000 m². De energie-audit omvat het onderzoek van alle parameters die het 

energiegebruik van een gebouw bepalen, onder meer bouwfysica en gebouwenschil, 

elektrische en verlichtingsinstallatie, warmwaterproductie en distributie HVAC-systemen, 

gebruiksprofielen, onderhoudsprocedures en gebruikersgedrag. 
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Hier worden duidelijk de interacties tussen de onderscheiden invloed hebbende factoren 

onderzocht en wordt een uitgebreide lijst van energiebesparende maatregelen opgesteld. 

Deze energiebesparende maatregelen worden gebudgetteerd naar investering en opbrengst 

in de loop van de opvolgende jaren. 

ENERGIEBOEKHOUDING (FASE II) DUUR 18 MAANDEN 

In een tweede fase wordt, aan de hand van de evaluatie van de eerste resultaten van onder 

2.1 genoemde diensten, de energieboekhouding al dan niet vereenvoudigd opgezet van 250 

grootste gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Na het eerste parametreren van de energieboekhouding zal de opdrachtnemer het geheel 

gedurende 12 opeenvolgende maanden monitoren en opvolgen. 

Aansluitend aan de opvolging van de dienstendeelopdracht, worden energie-audits 

uitgevoerd in de honderd grootste openbare administratieve gebouwen en in alle gebouwen 

waar zich comfort en/of energieproblemen voordoen. De aanbestedende overheid zal ten 

gepaste tijde de lijst opmaken van de te auditeren gebouwen.  

WERKEN EN NAVOLGING VAN DE AUDITS (FASE III) 

In een derde fase , die parallel loopt met fase II, worden de nodige werkzaamheden (incl. 

studies) uitgevoerd om te voldoen aan de doelstelling, nl. tegen juni 2004 het elektriciteits- 

en brandstofverbruik per m² van de honderd grootste administratieve gebouwen met 

gemiddeld 10 % te verminderen ten opzichte van de periode 1999/2000. 

Huidige situatie: In de loop van 2001 is een offerteaanvraag voor externe begeleiding van 

fasen I en II ingediend, en werd het externe expertisebureau N.V. Ingenium aangetrokken. 

Gezien de voorbereidende werken intussen werden uitgevoerd (opstellen van de lijst met de 

honderd grootste gebouwen), zal de N.V. Ingenium eerstdaags zijn werkzaamheden kunnen 

aanvatten. 

 Doelgroep/sector(en): 

De 250 grootste gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AOGGI (Afdeling Gebouwen), N.V. INGENIUM, ANRE 
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ANRE kan later ondersteuning bieden bij het uitvoeren van REG-investeringen in 

overheidsgebouwen (zie project 7 ‘Actieplan REG in de tertiaire sector’). 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel min. 3% 

op het energieverbruik (factuur 

electriciteit/gas) 

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Energieverbruik  

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget 124.000 

+ investeringen3 

124.000 

+ investeringen 

124.000 

+ investeringen 

Begrotingspost idem 2002 idem 2003 idem 2003 

De Afdeling Gebouwen is momenteel op zoek naar twee aanvullende personeelsleden die 

zich full-time met dit project zullen bezighouden. 

                                           
1 Voor wat betreft de nodige investeringen dient rekening gehouden met de voorwaarde dat de REG-
investeringskosten niet meer mogen bedragen dan 75% van de baten. De investeringen zijn dus 

functie van de uit te voeren studies. 
Fase 1 van de opdracht werd in 2001 uitbesteed aan N.V. Ingenium voor een bedrag van 242.000 

euro. 
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PROJECT 14: REDUCTIEPLAN VOOR SALPETERZUUR- EN CAPROLACTAMPRODUCTIE 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

De industriële salpeterzuurproductie vormt in Vlaanderen de voornaamste bron van 

lachgasemissies na de emissies van landbouw- en natuurgronden. Het toepassen van 

selectieve katalytische reductie na de oxidatie is een technisch haalbare en economisch 

rendabele reductiemaatregel die het mogelijk kan maken de emissies vanuit deze sector met 

50% te doen dalen in 2010. Overlegrondes met de betrokken sector moeten de overheid 

duidelijk maken welke investeringen in dit kader reeds werden uitgevoerd, met welke 

resultaten en welke mogelijkheden er zijn tot het (extra) installeren van N2O 

emissiereducerende katalysatoren. Ook zal verder onderzoek meer nauwkeurige gegevens 

opleveren betreffende de stabiliteit van de katalysator, de haalbare reductiepercentages voor 

N2O en de noodzakelijke investeringskosten. In overleg met de sector zal dan de meest 

correcte en eenduidige manier van aanpak worden bekeken, gekaderd in de waaier van 

beleidsinstrumenten die ingezet worden in het klimaatbeleid.  

In het productieproces van caprolactam wordt hydroxylamine aangemaakt. Afhankelijk van 

de procesmethode en de gebruikte temperaturen en katalysatoren kan daarbij N2O 

vrijkomen. Een gelijkaardige benadering van deze sector zoals die van de 

salpeterzuurproductie moet leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden bij de Vlaamse 

producenten van hydroxylamine.  

 Doelgroep/sector(en): 

industriële producenten van salpeterzuur en caprolactam  

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997- MINA-plan 2 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Najaar 2003 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel In onderzoek bij de sector1 

Looptijd van de maatregel 2004-2008 

Te realiseren potentieel in functie van de tijd 

(aantal kton per jaar of eenmalige reductie) 

Het plaatsen van een katalysator betekent 

een eenmalige reductie van de N2O-emissies 

per installatie, waarvan de hoeveelheid 

afhankelijk is van de capaciteit van de 

installatie. 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU In overleg met sector  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 1.675 kton CO2-eq2 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren N2O emissies  

Aantal geplaatste katalysatoren 

 Budget en personeel: 

De uitwerking en opvolging van dit dossier past binnen het personeelskader dat wordt 

voorzien in het 3e Milieubeleidsplan. In de loop van 2002 worden 2 extra 

beleidsmedewerkers klimaat aangeworven voor de duur van 3 jaar, waarvan een 0,5 VTE dit 

dossier tot zijn/haar takenpakket zal rekenen. Om de continuïteit vanaf 2005 te kunnen 

verzekeren, werd bij de begroting van Mina 3 vanaf 2003 een 0,5 extra VTE aangevraagd 

met de randopmerking dat dit probleem van continuïteit zich pas stelt vanaf 2005. Dit is op 

het einde van de planperiode van dit klimaatbeleidsplan, vandaar enkel de opname van deze 

0,5 VTE in 2005. 

 2003 2004 2005 

Extra 

VTE’s/jaar 

- - 0,5 

Extra budget - - - 

Begrotingspost   361B1106 

 

                                           
1 BASF doet sinds 1999 onderzoek naar selectieve katalytische reductie van N2O, in eerste instantie op 
laboschaal en vervolgens in productie-omgeving : in één van de salpeterzuurinstallaties is sinds juli 

1999 een katalysator operationeel die de N2O-emissie met 60% reduceert (van ongeveer 1200 ppm 
tot 500 ppm).  Dezelfde katalysator werd in een van de andere salpeterzuurinstallaties ingezet en 

leidde hier tot 80% reductie van de N2O-emissie.  Na ongeveer 11 maanden (januari 2000 – 
november 2000) werd de katalysator hier echter uitgebouwd omwille van technische problemen. Om 

deze reden  wordt er momenteel onderzoek gedaan naar een aangepaste katalysator-geometrie. 
2 Het voorgesteld reductiepotentieel van 50% werd mogelijk geacht door de sector van de 
salpeterzuurproductie. Het reductiepotentieel in de caprolactamproductie is wegens een gebrek aan 

informatie nog niet vast te stellen. 
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7.1.2 Categorie 2: Beleidsondersteunende projecten en wetenschappelijk 

onderzoek 

Hierna worden de prioritaire beleidsondersteunende projecten en het wetenschappelijk 

onderzoek weergegeven, die kaderen binnen het Vlaamse klimaatbeleid. 

PROJECT 15: OPTIMALE INVENTARISATIE, RAPPORTERING EN PROGNOSEBEREKENING VAN 

BROEIKASGASEMISSIES 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu, energie 

 Projectbeschrijving: 

VMM is verantwoordelijk voor het opstellen van de emissie-inventaris voor Vlaanderen. VITO 

stelt jaarlijks in opdracht van de Vlaamse overheid een Vlaamse energiebalans op, die als 

input dient voor de inventarisatie van de CO2-emissies. 

Om het klimaatbeleid te onderbouwen en om de effectiviteit van het klimaatbeleid te 

evalueren, heeft de Vlaamse overheid nood aan enerzijds een volledige en correcte 

inventaris van de historische broeikasgasemissies en aan anderzijds onderbouwde prognoses 

van de toekomstige broeikasgasemissies. Bovendien vormt een eenduidige rapportering van 

broeikasgasemissies een essentieel onderdeel van de verbintenissen aangegaan in het kader 

van het Protocol van Kyoto. 

Er dient dan ook werk te worden gemaakt van een optimalisatie en uitbreiding van de 

emissie-inventaris, van een afstemming tussen de emissie-inventaris van VMM en de 

energiebalans van de VITO en van het opstellen van prognoses in een referentie BAU-

scenario. 

De ICL van 6 maart 2002 benadrukt het belang van een onderbouwde inventarisatie in het 

kader van het klimaatverdrag onder UNFCCC en het Protocol van Kyoto. Binnen 6 maanden 

na de ICL beslissing moet elk gewest een externe audit laten uitvoeren van haar emissie-

inventaris en broeikasgassen en een gezamenlijke audit van IRCEL om de bundeling en 

rapporteringsprocedures van Belgische emissiegegevens te verbeteren. De ICL verwacht een 

werk- en tijdsplan voor de voorbereiding van de toekomstige Belgische rapporten en een 

kwaliteitscontroleprocedure. Tegen 1 januari 2004 moet bovendien een nationale emissie-

inventaris uitgewerkt zijn ter operationalisering van het verhandelen van emissierechten. De 

werkgroep ‘ Inventarisatie en prognoses’ zal opgericht worden als overlegplatform voor alle 

betrokken instanties bij bovenvermelde taken. Zij zal de afstemming en verfijning van 

inventarissen en scenario’s coördineren en een Vlaamse bijdrage garanderen naar 

(inter)nationale werkgroepen toe. 

 Doelgroep/sector(en): 

Alle sectoren die bronnen van broeikasgasemissies vormen 
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 Maatregelen: 

1) WERKGROEP INVENTARISATIE EN PROGNOSES 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Opstart Vlaams klimaatbeleidsplan 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

2002, bij goedkeuring van het Vlaams 

klimaatbeleidsplan  

4. Inwerkingtreding 2002 

 Beschrijving: 

De expertises inzake inventariseren en modelleren bevinden zich bij verschillende 

instanties binnen de Vlaamse overheid. Het is erg belangrijk dat elk vanuit het 

desbetreffend kennisdomein bijdraagt aan een breed aanvaarde, onderbouwde 

inventarisatie en scenario-opstelling ter begeleiding van het Vlaamse klimaatbeleid. Een 

regelmatig overleg tussen alle deelnemende administraties en VOI’s als een werkgroep 

van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen is daarvoor onontbeerlijk. De verwezenlijking 

van de afstemming tussen de energiebalans, de emissie-inventaris, de MIRA-S rapporten 

en de jaarlijkse evaluaties van het Vlaams klimaatbeleidsplan is de belangrijkste opdracht 

van deze werkgroep. Deze werkgroep zal ook instaan voor coördinatie van de 

verschillende studie-onderwerpen en voor de Vlaamse bijdrage wat betreft deze dossiers 

in de Nationale Klimaatcommissie. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, VITO, AMINAL, VMM, MIRA team, ALT, Mobiliteitscel 

 Budget en personeel: 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de oprichting van deze werkgroep. De opvolging 

van deze werkgroep past binnen het personeelskader dat wordt voorzien in het 3e 

Milieubeleidsplan en het huidig personeelsbestand van ANRE. 

2) OPTIMALISATIE EN UNIFORMISATIE VAN DE BROEIKASGASINVENTARIS 

 Planning: 

 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 
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reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Jaarlijks in december voor bijdrage vanuit 

leefmilieu1 

4. Inwerkingtreding 2002 

 Beschrijving: 

De afstemming tussen de emissie-inventaris (VMM) en de CO2-emissies berekend op basis 

van de energiebalans (VITO) is een continu proces dat reeds enige tijd bezig is. Verdere 

uniformisering is echter noodzakelijk.Tergelijkertijd dienen de VITO en de VMM de 

krachten te bundelen om de kwaliteit van de Vlaamse broeikasgasinventaris te verhogen. 

In mei 2002 wordt er een eerste workshop gehouden met als thema de Vlaamse 

broeikasgasinventaris met als voornaamste deelnemers de Vlaamse administraties, VMM 

en VITO. De belangrijkste doelstellingen van deze workshop zijn: 

- Informatiedoorstroming tussen de administraties en de instellingen die de 

inventaris opstellen, over de gebruikte methodologieën en de gemaakte afspraken. 

- Het in kaart brengen van verbeteringen die kunnen gebeuren in methodologie, 

dataverzameling, organisatie, onzekerheden met betrekking tot de gehele Vlaamse 

broeikasgasinventaris. 

- Prioriteiten en acties vastleggen van aandachtspunten ter verbetering van de 

algemene kwaliteit van de Vlaamse broeikasgasinventaris.  

Een prioritair punt is bijvoorbeeld het gebrek aan goede gegevens over het 

energiegebruik en bijhorende CO2-emissies in de huishoudelijke en tertiaire sector. Door 

de uitgebreidheid van deze sectoren qua aantallen en de kleinschaligheid van de 

vertegenwoordigers is de onzekerheid rond de gegevens nog erg groot. Uitbreiding van 

de enquêtering via contacten met federaties of andere organisaties die over gegevens 

beschikken, dringt zich op maar vraagt wel degelijk een ernstige bijkomende inspanning 

en bijgevolg extra middelen. 

Een ander prioritair item is het niet-energetisch verbruik waarvan de feedstocks in de 

chemie de grootste hoeveelheid uitmaken. De CO2-emissies voor dit niet-energetisch 

verbruik worden nu berekend aan de hand van defaultwaarden van het IPCC voor het 

percentage koolstof dat vastgelegd wordt in producten (bv. voor nafta als feedstock wordt 

verondersteld dat 75% van de C wordt vastgelegd en 25% binnen korte termijn wordt 

vrijgezet). Deze percentages kunnen echter sterk verschillen van land tot land, van proces 

tot proces. Omdat het niet-energetisch verbruik in Vlaanderen groot is en de invloed van 

deze gebruikte % op de totale hoeveelheid geëmitteerde CO2 eveneens belangrijk is, is 

het aangewezen om voor Vlaanderen deze % te bepalen via het opstellen van een soort 

koolstofbalans voor de belangrijkste processen. Het verschil in totale emissies van bv. 

75% C vastgelegd op de nafta-input in de krakers versus 84% bedraagt ongeveer 1.400 

kton CO2 in 2000. 

                                           
1 Voor de budgetten aangevraagd in Mina 3 zal de jaarlijkse goedkeuring van de 

Milieujaarprogramma’s door de Vlaamse regering tegelijkertijd de goedkeuring inhouden van het 
beleidsvoorstel en de budgetten inzake inventarisatie. Dit geldt voor alle budgetten en personeel dat 

aangevraagd wordt in het 3e Milieubeleidsplan. 
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Een optimalisatie en uitbreiding van de emissie-inventaris van de niet-CO2-broeikasgassen 

dringt zich eveneens op. De basis ervan bestaat en 2 projecten in opdracht van AMINAL 

hebben reeds enige bijkomende data aan het licht gebracht zowel voor methaan en 

lachgas als voor de gefluoreerde broeikasgassen. Deze kunnen zeker nuttig gebruikt 

worden voor dergelijke inventaris, maar voor een gefundeerde inventaris op Vlaams 

niveau dient nog geïnvesteerd te worden. 

Tot slot moet ook de inventarisatie van de Vlaamse koolstofputten opgestart worden 

volgens de richtlijnen vanuit het Raamverdrag en het protocol van Kyoto. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, ANRE, VMM, VITO, MIRA team 

 Budget en personeel: 

Bijkomend heeft de VMM 37.184 euro/jaar nodig (cfr. Milieubeleidsplan 2003-2007, studies). 

Bijkomend heeft ANRE voor een externe opdracht 91.400 euro nodig tijdens het eerste jaar 

en 48.400 euro tijdens de volgende jaren. 

Het benodigd bijkomend personeel bij VMM bedraagt 1 VTE in 2003, 2 in 2004 en 3 in 2005 

(cfr. Milieubeleidsplan 2003-2007).  

3) PROGNOSES VAN BROEIKASGASEMISSIES IN EEN BAU-SCENARIO 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

01. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Jaarlijks in december voor bijdrage vanuit 

leefmilieu1 

4. Inwerkingtreding 2003 

 Beschrijving: 

De laatste jaren werd de behoefte voor een prognosesysteem voor broeikasgasemissies 

zeer duidelijk aangevoeld. Een dergelijk instrument is niet alleen noodzakelijk voor de 

opvolging en de evaluatie van het beleid; het is tevens een vereiste om te voldoen aan de 

rapporteringsverplichtingen in de Klimaatconventie. In de nationale mededeling moeten 

naast historische emissies tevens emissiescenario’s ontwikkeld worden. Hierbij worden 

twee types projecties vereist:  

                                           
1 Voor de budgetten aangevraagd in Mina 3 zal de jaarlijkse goedkeuring van de 

Milieujaarprogramma’s door de Vlaamse regering tegelijkertijd de goedkeuring inhouden van het 

beleidsvoorstel en de budgetten inzake inventarisatie. 
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1. Emissiescenario met maatregelen: dit geldt als een soort BAU-scenario waar wel 

rekening gehouden wordt met technologische ontwikkeling, natuurlijke afschrijvingen 

van bestaande installaties en dergelijke.  

2. Emissiescenario met bijkomende maatregelen: in dit scenario worden bijkomende 

maatregelen geëvalueerd die er specifiek op gericht zijn broeikasgasemissies terug te 

dringen. 

De behoefte aan een dergelijk instrument wordt niet alleen in Vlaanderen aangevoeld. 

Momenteel passen alle landen van de EU zowat hun eigen methode toe en ze beschikken 

daarbij over verschillende minder of meer gedetailleerde instrumenten waarbij zowel top-

down technieken (econometrische modellen) als bottom-up technieken (inventarisatie en 

technologische optimaliseringmodellen) worden toegepast. Op EU-niveau wordt het 

PRIMES-model gebruikt. 

Op de EU (DG-ENV) “Workshop on energy related National en EU Wide Projections of 

Greenhouse Gas Emissions“ (Brussel, 27-28 februari 2002) werd deze problematiek 

aangekaart en werden ook enkele voorlopige conclusies geformuleerd. Vermits er grote 

verschillen zijn tussen de lidstaten (beschikbaarheid van data, bestaande instrumenten) is 

het momenteel niet mogelijk om op Europees niveau een uniform systeem in te voeren. 

Er is echter overeenstemming dat het systeem zowel bottom-up als top-down methodes 

kan gebruiken, dat een sectorale opsplitsing noodzakelijk is en dat daarbij zowel de vraag 

als het aanbod voldoende moeten uitgewerkt worden, dat projecties minimaal moeten 

gebaseerd zijn op een aantal exogene assumpties (nationaal product, bevolkingsgroei, 

internationale energieprijzen, nationale energieprijzen, graaddagen, technologische 

ontwikkeling) en tevens dat bij middel van sensitiviteitsonderzoek de gevoeligheden voor 

de aannames moeten onderzocht worden. Over de vraag of er een algemene 

methodologie kan opgesteld worden, zijn er wel twijfels: de betrokken sectoren 

(energiesector, tertiaire en residentiële sector, industrie, transport) zijn zo verschillend dat 

dikwijls een andere benadering vereist is. Een ander belangrijk discussiepunt betreft de 

evaluatie van verschillende maatregelen. Op de workshop was er een algemene 

consensus dat het effect van een pakket van maatregelen niet kan geëvalueerd worden 

als de som van de individuele maatregelen, omwille van talrijke overlappingen of 

toepassingen op hetzelfde beleidsdomein. Er dient ook een onderscheid gemaakt te 

worden tussen een ex-ante inschatting van een beleidsmaatregel en een ex-post 

evaluatie. 

Dit project is erop gericht om een instrument te ontwikkelen dat moet voldoen aan de 

volgende eigenschappen: 

1. Transparant zijn: de verbanden met de onderliggende hypothesen moeten éénduidig 

gelegd worden en expliciet geformuleerd om de discussies met alle betrokken partijen 

te kunnen voeren en de resultaten aanvaardbaar te kunnen maken voor 

gebruikersgroepen. 

2. Consistent zijn: vooral met het oog op het vermijden van dubbeltellingen bij de 

evaluatie van maatregelen. 

3. Alle relevante broeikasgasemissies en sectoren omvattend (met subprognoses voor de 

afzonderlijke sectoren en broeikasgassen). 

4. Dezelfde referentiedata gebruikend (1990, 2000, 2005 en 2010). 
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5. Aanpasbaar zijn aan nieuwe inzichten op afgebakende tijdstippen. 

6. Alle broeikasgassen omvattend voor de sectoren die worden behandeld. Daarbij moet 

een onderscheid gemaakt worden tussen energiegerelateerde en procesemissies.  

7. Toegepast worden op duidelijk afgebakende sectoren indien niet alle sectoren met 

éénzelfde instrument worden behandeld. 

8. Aanvaard door een aanzienlijke gebruikersgroep. 

Een BAU-scenario is veelzijdig. Er is reeds veel informatie aanwezig in Vlaanderen, maar 

het komt er in de eerste plaats op aan de verspreide informatie samen te brengen en op 

een eenduidige manier te catalogeren. Concreet onderscheiden we vier delen:  

1) Het gestructureerd verzamelen van emissiegegevens bij de verschillende instanties: 

De verfijning en afstemming van de emissie-inventaris en de energiebalans zoals 

vooropgesteld in maatregel 2 vormt hiervoor de basis. Voor bepaalde gassen en/of 

sectoren zijn er nog belangrijke lacunes in de inventarisatie waarvoor studies aan 

de gang zijn of in de nabije toekomst verwacht worden. 

2) Het ontwikkelen van historische tijdreeksen van energieverbruik in Vlaanderen. 

3) Een mogelijke evolutie uittekenen voor de komende jaren. Dit zal gebeuren op 

basis van de beschikbare gegevens bij diverse instanties (o.a. economische 

vooruitzichten van het Federaal Planbureau, de verwachte prijsevolutie van de 

energievectoren volgens het I.E.A.) en eigen inzichten wat betreft de 

toekomstevolutie van belangrijke marktgegevens (bijv.liberalisering van de 

energiemarkten). Hiervoor zullen rekenmodellen gebruikt worden of ontwikkeld. Er 

is ook een regelmatige bijsturing nodig van de gehanteerde emissiefactor voor 

elektriciteitsproductie. 

4) Het inschatten van de implementatie van het beleid (in welke mate is het beleid 

reeds weerspiegeld in de emissiegegevens?). 

Voor een aantal sectoren bestaan reeds modellen die zo gebruikt of verder verfijnd 

kunnen worden, in afstemming met andere beleidsdomeinen. VITO heeft momenteel al 

het TEMAT-model, het Markal model en de energiebalans Vlaanderen als belangrijke 

instrumenten ter beschikking voor de prognoses in respectievelijk de transport- en de 

energiesector. Vanuit het steunpunt duurzame landbouw zal ook een nieuw 

landbouwmodel ontwikkeld worden tegen 2004. Voor andere sectoren zal een 

vergelijkende studie moeten uitwijzen welke modellen, conform met federale of Europese 

gebruiken, kunnen ingeschakeld worden in de Vlaamse scenario-opstelling. Hierbij speelt 

de werkgroep een belangrijke sturende rol. 

De modellering en prognoseberekeningen voor Vlaanderen dienen zoveel mogelijk 

afgestemd te worden met de werkzaamheden van de ICD0-werkgroep 

‘Broeikasgasscenario’s’. Deze werkgroep heeft per beslissing van de Ministerrraad van 14 

maart 2002 de opdracht gekregen om tegen eind 2002 criteria op te stellen die nodig zijn 

voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke evaluatiemethodologie aangaande de 

nationale prognoses van de broeikasgasemissies en de berekening van de lastenverdeling. 

Bij de sectorindeling van de scenario’s wordt voorgesteld te vertrekken van de ‘MIRA-

sectoren’, om zo ook de sturende factoren voor de verschillende modellen juist te 
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identificeren en te nuanceren. Deze sectorindeling onderscheidt bevolking, industrie, 

energie, handel en diensten, verkeer en vervoer en landbouw/bosbouw. 

De prognoses worden jaarlijks ingevoegd in de evaluatie van het Vlaams 

klimaatbeleidsplan alsook in het rapport van de energiebalans wat de CO2 betreft. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, VITO, AMINAL, VMM, MIRA team, ALT 

 Budget en personeel: 

ANRE heeft voor externe uitbesteding tijdens het eerste jaar (ontwikkelingsfase) een 

bijkomend budget nodig van 185.300 euro en 98.900 euro tijdens de volgende jaren 

(onderhoud en nieuwe voorspellingen). In het kader van MINA 3 wordt in 2004 124.000 euro 

voorzien voor ondersteunende studies naar een verbetering van prognoses toe. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra 

VTE’s/jaar 

1 VTE (VMM) 2 VTE (VMM) 3 VTE (VMM) 

Extra budget 37.184 euro (VMM) 

276.700 euro (ANRE) 

37.184 euro (VMM) 

124.000 euro 

(AMINAL) 

147.300 euro (ANRE) 

37.184 euro (VMM) 

147.300 euro (ANRE) 

Begrotingspost 

Personeel 

Studies ANRE 

Studies 

AMINAL/VMM 

 

361B1106 

51.5 1225 

361B1106 

 

 

361B1106 

51.5 1225 

361B1106 

 

 

361B1106 

51.5 1225 

361B1106 
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PROJECT 16: STUDIE NAAR DE MOGELIJKE INZETBAARHEID VAN VERHANDELBARE 

EMISSIERECHTEN  

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Dit project onderzoekt de inzetbaarheid van verhandelbare emissierechten in het Vlaams 

milieurecht, rekening houdend met de bestaande Vlaamse milieuregelgeving, het Belgisch 

recht, het EG-recht en het internationaal milieurecht. Het verhandelen van emissierechten is 

immers één van de belangrijke mogelijkheden om tot de Vlaamse/Belgische 

reductiedoelstelling te komen in navolging van het Protocol van Kyoto.  

In eerste instantie zal het onderzoek zich concentreren op de juridische randvoorwaarden, 

opportuniteiten en beperkingen in het Vlaamse milieurecht voor het gebruik van 

verhandelbare emissierechten voor de broeikasgassen. In 2003 wordt daarom een rapport 

opgeleverd betreffende de juridische voorwaarden en aanpassingen aan het Vlaamse 

milieurecht om ten volle gebruik te kunnen maken van het concept van verhandelbare 

emissierechten met het oog op het bereiken van de Kyoto doelstellingen. Het rapport zal zich 

niet enkel toespitsten op het Vlaamse milieurecht, maar eveneens op het nationaal en het 

Europees recht. Het zal zich zelfs niet beperken tot het milieurecht, maar zich ook toespitsen 

op alle juridische aspecten van de handel zelf.  

 Doelgroep/sector(en): 

bedrijven, sectorfederaties 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Eind 1999 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Goedkeuring voorontwerp op 8 juni 2000 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Goedkeuring thema’s op 1 december 2000 

Goedkeuring start op 30 november 2001 

4. Inwerkingtreding 1 oktober 2001 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, ANRE, Administratie Economie 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten Niet van toepassing 

2. Socio-economische effecten Het gebruik van de flexibele mechanismen en 

vooral dan emissiehandel betekent een grote 

uitdaging voor Vlaanderen om tijdens de 

eerste verbintenisperiode haar 

reductiedoelstellingen te halen. Een duidelijk 

juridisch kader moet alle deelnemers aan 

deze handel een efficiënte deelname 

verzekeren. 

3. Indicatoren -Tussentijdse adviezen in samenwerking met 

de administratie 

-2003: Eindrapport inzake verhandelbare 

emissierechten in het kader van Kyoto 

 Budget en personeel: 

De middelen voor dit onderzoek zijn voorzien in het steunpunt Beleidsrelevant onderzoek 

voor het thema Milieubeleidswetenschappen.  

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget 61.355 euro 61.355 euro 61.355 euo 

Begrotingspost 361B1206 361B1206 361B1206 
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PROJECT 17: CO2-ARME BRANDSTOFFEN EN ALTERNATIEVE VOERTUIGEN VOOR HET 

WEGVERKEER 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Het doel van het project is het versneld introduceren van milieuvriendelijke voertuigen die 

gebruik maken van alternatieve brandstoffen of van alternatieve aandrijftechnologieën 

waardoor er lagere emissies van CO2 en andere broeikasgassen worden bekomen. Een 

tweesporenbeleid is hierbij aangewezen: 

- het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen  

- de zoektocht naar de technologie die op een economische wijze een globale 

oplossing kan bieden. 

Belangrijk om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen (nieuwe generatie voertuigen en 

omgebouwde voertuigen) te bevorderen is de fiscale bevoordeling van milieuvriendelijke 

voertuigen. Op korte termijn kan de milieuvriendelijkheid van een voertuig worden 

beoordeeld op basis van de norm waaraan het voertuig voldoet. Voertuigen die reeds aan de 

gedefinieerde normen (EURO-4, EURO-5, EEV) voor de volgende jaren voldoen, dienen 

bevoordeeld te worden. Deze milieunormen dienen gecombineerd te worden met een 

variabilisering in functie van het brandstofverbruik. Voor alternatieve voertuigen (EV, LPG, 

CNG en hybride) dient nagegaan hoe deze in het fiscaal systeem kunnen ingebracht worden. 

Op langere termijn dient de milieuvriendelijkheid te worden beoordeeld op basis van de 

werkelijke luchtemissies, geluidsemissies en eventueel de levencyclusanalyse. Een 

milieuvriendelijk label zal worden uitgewerkt. Een aanzet tot invulling van dit label op basis 

van de emissies van CO2, CO, VOS, NOx en deeltjes werd reeds gegeven in het kader van het 

MINA-plan 2 voor de uitbreiding van de databank met brandstofverbruikgegevens van alle 

nieuw op de markt te verkrijgen benzine, diesel en LPG wagens1. De gegevens zijn 

raadpleegbaar op het internet (www.emis.vito.be/mobiliteit). Ook voor het Brussels Gewest 

werd een milieulabel ontwikkeld door VUB/ULB en dit inclusief alternatieve voertuigen en -

brandstoffen2 en rekening houden met de emissies die vrijkomen bij brandstofproductie. Op 

langere termijn verdient een Europees label de aanbeveling. Hierop dient echter niet 

gewacht te worden om reeds van start te gaan.  

Het gebruik van milieuvriendelijk voertuigen kan ook gestimuleerd worden door de 

noodzakelijke infrastructuur te voorzien (energiebeleid). Tevens kunnen gebruiksvoordelen, 

zoals bevoorrechte toegang en bevoorrechte parkeerplaatsen, gebods- en 

verbodsbepalingen, zoals emissiearme zones en restrictieve toegang, het gebruik van 

milieuvriendelijke voertuigen stimuleren. De Vlaamse overheid zal verder een 

voorbeeldfunctie geven door haar eigen vloot met milieuvriendelijke voertuigen uit te 

bouwen. Tevens zal de Vlaamse overheid de gemeenten en andere vloothouders informeren 

rond de uitbouw van hun vloot met milieuvriendelijke voertuigen. Via de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten waarin sinds 2002 een cluster mobiliteit is 

opgenomen, worden de gemeenten en provincies reeds aangezet hun vloot uit te bouwen 

                                           
1 VITO, 2001, L. Govaerts, ‘Emissielabelling nieuwe personenwagens’ 
2 VUB-ULB, 2002, ‘Schone voertuigen’ 
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met milieuvriendelijke voertuigen. Tot slot speelt ook sensibilisatie een rol om het gebruik 

van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren. 

Naast de ondersteuning van reeds bestaande milieuvriendelijke technologieën dient 

voldoende aandacht te gaan naar de nieuwe generatievoertuigen zoals voertuigen uitgerust 

met brandstofcellen. De nadruk ligt hierbij op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie om 

de introductie van deze nieuwe technologieën op de markt een kans te geven. Het naast 

elkaar plaatsen en bestuderen van de mogelijkheden voor de Vlaamse context ervan is een 

eerste stap die op korte termijn kan gezet worden. In een tweede fase kunnen de meest 

waarschijnlijke en meest belovende scenario’s verder uitgewerkt worden met proefprojecten 

op kleine schaal. In een derde fase kunnen introductieprojecten opgestart worden op basis 

van de resultaten van de proefprojecten. Deze introductieprojecten hebben als doel om een 

technologie die goed bevonden is een kans te geven om een markt te creëren omdat de 

economische voorwaarden nog onvoldoende aanwezig zijn. De steun die hierbij gegeven 

wordt, ligt lager dan bij de proefprojecten maar moet eerder als investeringssteun aanzien 

worden. 

De begeleiding van dit proces moet gebeuren via een stuurgroep met de verschillende 

betrokken overheden en een adviesgroep waarin de voertuigconstructeurs, de 

brandstofproducenten, de eindgebruikers, de overheid en de infrastructuurleveranciers 

vertegenwoordigd zijn. 

 Doelgroep/sector(en): 

bevolking, vlooteigenaars (De Lijn, De Post, Belgacom, gemeentes, ministerie Vlaamse 

Gemeenschap,…)  

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota april 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

najaar 20021 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2003 

Het project wordt verder uitgewerkt in het actieprogramma milieuvriendelijke voertuigen en - 

brandstoffen. Dit actieprogramma wordt in mei 2002 aan minister Dua voorgelegd. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, WIM, AMINAL, VITO, Febiac, Mobiliteitscel, VUB 

                                           
1 Dit project omhelst een nieuw voorstel gebaseerd op eerder onderzoek en uitgevoerde acties in het 

kader van uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002. Het project is tevens opgenomen in het 
ontwerp Milieubeleidsplan 2003-2007. Dit ontwerp milieubeleidsplan gaat in april in openbaar 

onderzoek. Definitieve goedkeuring eind 2002. 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel niet berekend 

Looptijd van de maatregel 2003-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU niet berekend 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 2% 

2. Socio-economische effecten dure maatregel door hoge investeringskost 

vermoedelijke prijsdaling bij 

massaconsumptie 

maatschappelijke wenselijkheid is groot 

3. Indicatoren - CO2-emissies per voertuigcategorie 

- gemiddelde CO2-uitstoot Vlaams wagenpark 

- brandstofverbruik per voertuigcategorie 

Om de stijgende trend van de CO2-emissies in de vervoersector om te buigen, zullen de 

komende jaren en binnen de tijdshorizon van het Protocol van Kyoto nieuwe technologische 

ontwikkelingen in verband met alternatieve aandrijfsystemen voor voertuigen versneld 

moeten worden gestimuleerd. Volgens een studie uitgevoerd door VITO1 in 2000-2001 heeft 

de versnelde introductie van milieuvriendelijke voertuigen een haalbaar reductiepotentieel 

van ongeveer 2%. Een analyse van de socio-economische aspecten gaf aan dat de versnelde 

introductie van milieuvriendelijke alternatieven zeer duur (> 500 miljoen euro over de 

periode 2001-2012) is, maar dat de maatschappelijke wenselijkheid en de politieke 

haalbaarheid redelijk zijn2. De hoge kost is het gevolg van de hoge investeringskost. Er is 

echter een grote onzekerheid m.b.t. de evolutie van de prijzen van alternatieve voertuigen. 

Vermits het om nieuwe technologieën gaat, is er wellicht een potentieel voor de daling van 

de prijs. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 0,65 0,65 0,65 

Extra budget 249.000 euro 199.000 euro 124.000 euro 

Begrotingspost 

Personeel  

Studies 

 
 
361B1106 
 
361B1206 
 

 
 
361B1106 
 
361B1206 

 
 
361B1106 
 
361B1206 

                                           
1 VITO, 2001 D. Dekeukeleere, K. Cornu, I. De Vlieger en M. Van Poppel,  ‘Evaluatie reductiepotentieel 

van mogelijke aanvullende maatregelen rond milieuvriendelijke motorvoertuigen - en brandstoffen’ 
2 VITO, 2001 I. DE Vlieger, R. Berloznik, e.a.  ‘Maatregelen in de transportsector voor de vermindering 

van CO2 en troposferisch ozon’ 
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Het project kadert in de uitwerking van het Milieubeleidsplan 2003-2007, waarvoor de acties 

m.b.t. milieuvriendelijke voertuigen een budget van 743.680 euro wordt. Er dient opgemerkt 

dat dit budget eveneens voor acties geldt die niet noodzakelijk een effect op CO2-emissies 

hebben (vb roetfilters).  

Het benodigd bijkomend personeel is inbegrepen in het budget van de externe uitbesteding. 

Voor de opvolging binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt in het kader 

van het Milieubeleidsplan 2003-2007 één persoon voorzien bij AMINAL. Deze persoon is 

tevens verantwoordelijk voor project 22 m.b.t. energiezuinige rijstijl. 
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PROJECT 18: ONTWIKKELEN VAN EEN KLIMAATACTIEPLAN LANDBOUW 

 Beleidsveld: 

Landbouw 

 Projectbeschrijving: 

Het doel van deze actie is te komen tot een actieplan gericht op de landbouwsector. De 

bedoeling van het actieplan is de verschillende mogelijke maatregelen binnen de 

landbouwsector die een vermindering van de broeikasgasemissies voor gevolg hebben,  

landbouwkundig, milieukundig en economisch te evalueren en door middel van scenario’s 

aan te geven welke bijdrage de landbouwsector aan de reductiedoelstelling kan leveren. 

Tevens zal worden aangegeven met welke beleidsinstrumenten (regelgeving, sensibiliseren, 

economische instrumenten) deze acties optimaal kunnen worden ondersteund vanuit de 

overheid. Het Landbouwklimaatactieplan zal eind 2003 klaar zijn. Tijdens de opmaak zal over 

dit plan  overleg worden gepleegd met de landbouwsector. 

Het potentieel van de landbouwsector inzake het realiseren van de klimaatdoelstellingen zit 

vervat in verschillende bron- en effectgerichte maatregelen. De regionalisatie (vanaf 1 

januari2002) van het tot dusver federaal gebleven landbouwbeleid (prijs- en marktbeleid) en 

het landbouwonderzoek en de landbouwontwikkeling (O&O) bieden belangrijke 

perspectieven voor de opmaak van dit Vlaams Landbouwklimaatplan.  

Hieronder volgt een niet-exhaustief overzicht van reeds bestaande maatregelen die een 

invloed hebben op de vermindering van de broeikasgasemissies in de landbouw.  

 

Maatregelen op het vlak van de dierlijke productie (CO2, CH4-emissie) 

Net als in andere sectoren zorgt een vermindering van het aantal dieren voor een 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook de geproduceerde hoeveelheid 

dierlijke mest die op het land moet worden uitgereden vermindert hierdoor. Dit heeft ook 

positieve gevolgen op de uitstoot van lachgas uit de bodem. Bij het voeren van een 

volumebeleid moeten de doelstellingen steeds duidelijk worden geëxpliciteerd: economisch, 

sociaal of milieugericht. Het aspect klimaat kan als bijkomend milieuvoordeel van het 

volumebeleid beschouwd worden. In functie hiervan kan dan het instrumentarium worden 

aangepast. Een volumebeleid kan immers op verschillende wijzen worden gerealiseerd, al 

dan niet gefinancierd door de overheid. Voor de varkenshouderij werd in 2001 een specifieke 

regeling uitgewerkt om voor bestaande bedrijven, die vrijwillig wensen te stoppen met het 

houden van varkens, een uitstapvergoeding te voorzien (warme sanering). Het 

Stopzettingsdecreet laat ook toe voor andere diersoorten dezelfde maatregelen uit te 

vaardigen. Door de natuurlijke afvloei van de rundveestapel mag tot 2010 een reductie van 

4% van de N2O-emissies worden verwacht.  

 

Maatregelen op het vlak van mestgebruik (CH4, N2O-emissie) 

De voornaamste bron van lachgasemissie is de landbouwbodem, een vermindering van de 

bemesting heeft hierop een directe impact. Alle mestoverschotten die niet in Vlaanderen op 

Vlaamse grond kunnen afgezet worden, moeten verwerkt of geëxporteerd worden. De 

normen van mestverwerkingsinstallaties moeten minstens voldoen aan vergelijkbare 
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installaties zoals waterzuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater. De eventuele 

eindproducten van mestverwerkingsinstallaties die worden geëxporteerd, dienen, indien zij in 

de landbouw worden gebruikt, te voldoen aan de hygiënische voorwaarden bepaald door de 

Bezemrichtlijn. De bedoeling van het mestbeleid is ten minste 50% van het mestoverschot te 

verwerken op zodanige wijze dat er geen verschuiving naar andere milieucompartimenten 

plaatsvindt. Het transporteren en verwerken van mestoverschotten geeft aanleiding tot 

lachgas en methaanemissies. Deze emissie is o.a. afhankelijk van de gebruikte 

verwerkingstechniek waarbij aërobe behandelingen een grotere lachgasemissie veroorzaken 

dan anaërobe. 

Het reductiepotentieel voor mestverwerking is moeilijk in te schatten: er bestaat nog 

onduidelijkheid of er installaties (groot- of kleinschalig) zullen gebouwd worden en welke 

technieken zullen gebruikt worden. Bij co-vergisting tenslotte wordt een mengsel van 

dierlijke mest en organische reststromen door anaërobe afbraak omgezet in biogas (ruwweg 

50 % CH4 en 50 % CO2) en fermentaat. Het biogas kan worden toegepast voor de 

opwekking van energie. Om de milieubalans van mestverwerking m.b.t. broeikasemissies op 

te maken moet de extra milieudruk tengevolge van emissies bij mestverwerkinginstallaties 

kunnen afgewogen worden tegenover de reductie aan emissies door verminderde 

mesttransporten en een verminderde mestopslagduur. Het is aan de overheid om de keuze 

van mestverwerkingstechnieken bij te sturen in het kader van de klimaatproblematiek. 

 

Maatregelen op het vlak van plantaardige productie (N2O, CO2 emissie) 

Tot nu toe werd de doorzaaitechniek, gekoppeld aan permanente grondbedekking 

voornamelijk gezien als een anti-erosiemaatregel. Recent buitenlands onderzoek wees uit dat 

tijdens en kort na het ploegen vrij belangrijke CO2-emissies optreden (tot 270 g/m2). Binnen 

een context van intensieve Vlaamse landbouw is het belangrijk deze vaststellingen te 

onderzoeken evenals begeleidend onderzoek naar de andere milieu- en sociaal economische 

voor- en nadelen van verschillende vormen van permacultuur. Op basis van de bestaande 

literatuurstudies en de evaluaties van de bestaande maatregelen dienen maatregelen te 

worden ontwikkeld om de biomassaproductie in de landbouw te stimuleren.  

 

Maatregelen op het vlak van energieverbruik en energieproductie (CO2, CH4 emissie) 

AARDGASVERBRUIK STIMULEREN 

Momenteel verwarmen zo’n 30 % glastuinbouwbedrijven hun serres met aardgas. 

Verwarmen met aardgas biedt een aantal voordelen: 

- Het feit dat gezien de permanente levering geen stockagecapaciteit nodig is en energie 

betalingen doorheen het jaar kunnen worden gespreid ; 

- De aanzienlijk lagere milieubelasting in vergelijking met andere courant gebruikte 

energiebronnen in de sector (extra zware stookolie en lichte stookolie) 

- Het feit dat bij aardgasverwarming geen extra CO2 bemesting noodzakelijk is. 

Toch blijven er een aantal ernstige belemmeringen die verhinderen dat bedrijven 

omschakelen naar aardgasverwarming: 
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- De prijs van aardgas die in vergelijking met extra zware stookolie nog steeds beduidend 

hoger is 

- Het feit dat heel wat bedrijven wegens hun perifere ligging nog niet kunnen aangesloten 

worden op het aardgasnet 

De nodige investeringen moeten worden voorzien zodat binnen een termijn van 10 jaar 75% 

van de glastuinbouwbedrijven kunnen aangesloten worden op het aardgasnet. De 

aardgasbeheerders dienen hiertoe een actieplan uit te werken in het kader van het Plan voor 

plattelandsontwikkeling. (Hoofdstuk IX De ontwikkeling en verbetering van de met de 

ontwikkeling van de landbouw samenhangende infrastructuur). 

De vergoedingen in het kader van milieuvriendelijke sierteelt hebben tot doel om in de 

sierteelt, gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te optimaliseren en, via de voorlegging en 

uitvoering van een plan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de 

sierteelt te verminderen met gemiddeld 25%. De sierteler ontvangt een jaarlijkse subsidie 

van 250 euro/ha voor intensieve teelten onder glas; 100 euro/ha voor intensieve teelten in 

open lucht en 50 euro/ha voor extensieve teelten. 

Het is de bedoeling deze maatregel uit te breiden naar energiegebruik en afvalproductie in 

de sierteelt. Uit voorlopige resultaten blijkt dat een gemiddelde reductie van het 

energieverbruik van 12000 GJ/ha naar 8000 GJ/ha kan worden gerealiseerd. 

WINDENERGIEPOTENTIEEL IN DE LANDBOUW 

In de omzendbrief EME/2000.01 van 17 juli 2000 worden het afwegingskader en 

randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines beschreven. Voor de plaatsing van 

windturbines geeft de Vlaamse overheid daarnaast nog 10 tot 20% investeringssteun aan 

respectievelijk grote of middelgrote en kleine ondernemingen en komen deze projecten in 

aanmerking voor 13,5 % verhoogde investeringsaftrek. 

Aanvragen voor windturbines in het agrarisch gebied worden ingevolge deze omzendbrief 

met de nodige omzichtigheid benaderd. Vergunningsaanvragen kunnen slechts worden 

onderzocht indien de voorgestelde locatie ten volle beantwoordt aan de randvoorwaarden 

die voortvloeien uit de algemene afwegingselementen (inplantingsplaats) en mits voldaan 

wordt aan de bijkomende voorwaarde dat de windturbine een onderdeel vormt van de voor 

het landbouwbedrijf noodzakelijke gebouwen, maar niet noodzakelijk onmiddellijk aansluit bij 

de bedrijfsgebouwen. Als vuistregel voor het zone-eigen karakter dient minstens 50% van de 

verwachte jaaropbrengst gebruikt te worden door de exploitant(en)-eigenaar(s) van de 

windturbine voor de energievoorziening van het landbouwbedrijf. De inplanting van 

windturbines in agrarisch gebied wordt momenteel bekeken in het kader van de in opmaak 

zijnde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. 

ENERGIETEELTEN 

De potentialiteiten van de Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering van de 

electriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne electriciteitsmarkt en 

de verdere uitwerking van de Mededeling van de Commissie over alternatieve brandstoffen 

voor het wegvervoer en een pakket maatregelen ter bevordering van het gebruik van 

biobrandstoffen, vormen aanknopingspunten voor verdere acties.  
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Voor de verdere uitwerking van acties hieromtrent zal worden samengespoord met de acties 

vermeld onder Project 32: Energie-initiatieven in de landbouw: energieteelten. 

 Doelgroep en sectoren: 

Landbouw 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Begin 2003 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Half 2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Eind 2003 

4. Inwerkingtreding Begin 2004 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel Het totale reductiepotentieel van alle 

instrumenten is niet eenvoudig in te schatten, 

vooral niet door de interacties tussen de 

verschillende instrumenten en hun soms 

verschillende impact op de uitstoot van 

broeikasgassen 

Looptijd van de maatregel 2004-2005 

Bereikbare reductie in 2005  

Bereikbare reductie in 2010 30% reductie voor CO2 (raming) 

10% reductie voor CH4 (raming) 

20% reductie voor N2O (raming) 

2. Socio-economische effecten Te ontwikkelen 

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 
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 Budget en personeel: 

Vanuit Alt en VOLT 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 1 1 1 

Extra budget 

 

100.000 euro - - 

Begrotingspost 54.10 54.10 54.10 

Het extra personeel zal worden ingezet voor de opmaak en de opvolging van het 

Landbouwklimaatactieplan. Het budget zal in 2003 worden gebruikt voor het uitvoeren van 

enkele quick-scan studies. In 2002 zal hiervoor reeds voorbereidend werk worden verricht 

door het Steunpunt Duurzame Landbouw. Voor de jaren 2004 en 2005 zal het budget 

worden ingevuld na het opmaken van het Plan. 

Vanuit AMINAL  

De uitwerking en opvolging van dit klimaatactieplan gebeurt eveneens door AMINAL. In de 

loop van 2002 worden 2 extra beleidsmedewerkers klimaat aangeworven voor de duur van 3 

jaar, waarvan een 0,5 VTE dit dossier tot zijn/haar takenpakket zal rekenen. Om de 

continuïteit vanaf 2005 te kunnen verzekeren, werd bij de begroting van MINA 3 vanaf 2003 

een 0,5 extra VTE aangevraagd met de randopmerking dat dit probleem van continuïteit zich 

pas stelt vanaf 2005. Dit is op het einde van de planperiode van dit klimaatbeleidsplan , 

vandaar enkel de opname van deze 0,5 VTE in 2005. 

 2003 2004 2005 

Extra 

VTE’s/jaar 

- - 0,5 

Extra budget 

 

74.368 euro 99.157 euro - 

Begrotingspost 361B1206 361B1206 361B1106 
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PROJECT 19: PROJECTEN EN MAATREGELEN MET EMISSIEREDUCTIEPOTENTIEEL T.O.V BAU BIJ 

HET BOUWEN VAN NIEUWE SOCIALE WONINGEN 

 Beleidsveld: 

Woonbeleid 

 Projectbeschrijving: 

Sedert begin 2001 is de K45-norm van toepassing voor de sociale woningen en de 

ventilatienorm is reeds enkele jaren van toepassing waardoor wellicht heden reeds 

voldaan wordt aan het voorstel van Energieprestatieregelgeving.  De sociale 

huisvestingssector bouwt jaarlijks ongeveer 2.500 woongelegenheden. Bijgevolg zal het 

toepassen van de K45-norm, het toepassen van de ventilatienorm en het plaatsen van de 

betere verwarmingsketels een grote invloed hebben op de beperking van het 

energiegebruik en de CO2-uitstoot.  

Naast een verdere toepassing van deze norm en controle erop moeten ook andere 

mogelijkheden onderzocht worden om het REG in de sociale woningbouw uit te bouwen, 

bijvoorbeeld: 

 het plaatsen van condenserende ketels op aardgas. Hieromtrent zouden richtlijnen 

kunnen rondgestuurd worden, zoals eerder gebeurd inzake het gebruik van lage 

temperatuurverwarming of stralingsverwarming. 

 het laten dalen van de verbruikskosten. Deze kosten maken een steeds belangrijker deel 

uit van de woonkosten zodat, indien deze kosten kunnen beperkt worden, dit 

rechtstreeks ten goede komt van de bewoners van de sociale woongelegenheden. 

Er mag een beperkte vermindering van de aangroei van het energiegebruik en de CO2-

uitstoot op lange termijn worden verwacht. 

 Doelgroep/sector(en): 

Huurders en kopers van sociale woningen via de sociale huisvestingsmaatschappijen 

De sociale woningbouwsector (nieuwbouw) 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding Sedert augustus 2001 dienen alle nieuw 

ingediende projecten voor sociale 

woningbouw te voldoen aan de K45-norm (bij 
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nieuwbouw) en verstrengde isolatiewaarden 

voor de wanden (bij renovatie).  

Sedert augustus 2001 wordt aangeraden om 

lage temperatuurverwarming (<50°C) of 

stralingsverwarming toe te passen bij zeer 

goed geïsoleerde woningen. 

De timing van eventuele bijkomende maatregelen in de sociale woningbouw in het kader van 

het REG zal bij de herevaluatie van het Vlaams klimaatbeleidsplan opgenomen worden. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en haar sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Het verstrengen van de isolatienorm van K-
55 naar K-45 heeft een gering effect op de 
reductie van CO2. 

 

Het samen toepassen van een verbeterde 

isolatie en het gebruik van condenserende 

ketels op aardgas resulteert wel in 

significante lagere emissies. 

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Ter illustratie: de berekende gegevens over 
het overschakelen van een K55 naar een 
K35: Een K35 aardgasgestookte woning 
reduceert 1732 kg CO2, wat overeenkomt 
met een reductie van 24% ten opzichte van 
een K55-woning. 

Deze reductie resulteert echter niet in een 

vermindering van de absolute emissies, maar 

zal de toename van de emissies afzwakken. 

Looptijd van de maatregel Permanent sedert augustus 2001 

Bereikbare reductie in 2005  

Bereikbare reductie in 2010  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

Volgens VITO is het emissiereductiepotentieel in se beperkt aangezien door bijkomende 

nieuwbouw bijkomende uitstoot van CO2 ontstaat en bijgevolg de emissie van CO2 nog 
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aangroeit. Ten opzichte van BAU bewerkstelligt het doorvoeren van REG-maatregelen in de 

sociale woningbouw wel een CO2-beperking. 

De maatregelen hebben ook een sociaal effect aangezien het perken van de verbruikskosten 

rechtstreeks ten goede komt van de bewoners van de sociale woongelegenheden. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Budget : De kosten vallen ten laste van het gewone investeringsprogramma of van de 

projectsubsidiëring. 

Personeel : Er is geen extra personeel nodig. 

 



 137 

7.1.3 Categorie 3: Sensibiliseringsacties, informatiecampagnes en 

informatiedoorstroming 

Hierna worden de prioritaire sensibiliseringsacties, informatiecampagnes en 

informatiedoorstromingsinitiatieven opgesomd, die kaderen binnen het Vlaamse 

klimaatbeleid. 

PROJECT 20: SENSIBILISERINGS- EN GEDRAGSWIJZIGINGSCAMPAGNE ROND RATIONEEL 

ENERGIEGEBRUIK 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

De Vlaming heeft een vrij hoog energiebewustzijn. Volgens de laatste peiling naar het 

energiebewustzijn bij 1000 huishoudens, vond 90% energiebesparing belangrijk tot zeer 

belangrijk1. Dit werd gedeeltelijk gerealiseerd door de reeds gevoerde 

communicatiecampagnes. Ook de kennis inzake energiebesparingstechnieken blijft stijgen. 

De belangrijkste stimulans inzake energiebesparing blijft van financiële aard.  

De MINA-raad gaf in september 2001 een positief advies inzake de tot dan gevoerde 

campagnes. De Raad was enthousiast omtrent de nieuwe brochures die door ANRE werden 

gepubliceerd om deze sensibilisering te verwezenlijken. Ook de “Maand van de 

Energiebesparing” en de voorlichtingscampagne “Energie – de rekening is voor U en het 

milieu” werden door de Raad positief onthaald. De Raad hoopt dat de minister de intenties 

verwoord in zijn Strategische Beleidsnota omtrent het aanmoedigen van energiebewust 

gedrag van middelen blijft voorzien en deze in de toekomst nog intensifieert. 

Wat de feitelijke realisaties en gedragsverandering betreft valt op dat vooral de relatief 

eenvoudige en goedkope maatregelen (spaarlampen, spaardouchekoppen,…) doorgang 

vinden. Grootschaligere en kapitaalintensievere investeringen, die het grootste 

energiebesparingspotentieel hebben, worden veel minder uitgevoerd.  

Er wordt voorgesteld om de bestaande campagnes en campagnestijl voort te zetten maar 

tevens het herhalingseffect verder op te drijven. Het aantal campagnegolven dient te 

verhogen van 2 naar 4 per jaar om dit herhalingseffect te realiseren. Ieder seizoen valt er 

immers energie te besparen ! Met een frequentie van 2 campagnegolven per jaar wordt 

vooral de bewustmaking in stand gehouden worden maar valt een gedragsverandering veel 

moeilijker te realiseren. Er wordt ook voorgesteld om de Maand van de Energiebesparing, die 

nu tweejaarlijks wordt georganiseerd, jaarlijks te laten doorgaan.  

Een aantal opportuniteiten dienen zich bovendien aan om het REG-communicatiebeleid te 

intensifiëren:  

- de invoering van 7 aftrekposten in de personenbelasting voor REG-investeringen vanaf 

het inkomstenjaar 2003 (zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, dakisolatie, dubbele beglazing, 

energieaudit, vervanging van verwarmingsketels, thermostatische kranen). Het is van het 

grootste belang om deze fiscale maatregelen optimaal aan te kondigen ; 

                                           
1 Enquête energiegebruik huishoudens in Vlaanderen in 2001, Iris Consulting, december 2001 
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- de marktintroductieprogramma’s die kunnen worden opgestart na goedkeuring van het 

ontwerp van CO2/REG-decreet; 

- de nieuwe energieprestatieregelgeving voor nieuwe gebouwen dient optimaal begeleid te 

worden om vlotte introductie en naleving te bewerkstelligen; 

- de mogelijkheid om tot een energie-efficiëntieconvenant toe te treden dient aan de 

ondernemingen te worden gecommuniceerd.  

De centrale slogan van de campagne blijft: ‘Energie sparen: de winst is voor u en het milieu’. 

Verwacht wordt dat met het intensifiëren van de communicatiecampagnes het bewustzijn op 

peil zal worden gehouden, dat de kennis over energiebesparing aanzienlijk zal toenemen en 

dat de (grote) investeringen in energiebesparing meer en meer zullen worden uitgevoerd.  

Er zijn momenteel geen concrete gegevens beschikbaar over de energiebesparingseffecten 

van communicatieacties. We moeten ons dus richten op beschikbare cijfers in andere 

beleidsdomeinen. De campagnes die de laatste 2 jaar werden gevoerd inzake 

waterbesparing met een budget van 1,5 à 2 miljoen euro, hebben een waterbesparing 

opgeleverd van ongeveer 7%. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat waterbesparing 

voorheen een veel minder actief communicatiethema was. 

 Doelgroep/sector(en): 

Huishoudens : voor deze prioritaire doelgroep zullen de campagnes geïntensifieerd worden, 

vooral ter aanmoediging van structurele investeringen in energiebesparing (isolatie in 

nieuwbouwwoningen, na-isolatie, verwarming, zonne-energie).  

Industrie : de communicatiecampagnes voor deze doelgroep zullen voor het eerst worden 

opgestart en zullen vooral de benchmarkingconvenanten in de diverse subsectoren 

begeleiden. De doelstellingen zijn het energiebewustzijn van managers en bedrijfsleiders 

aanzienlijk verhogen en uitgebreide REG-informatie verspreiden naar energie- en 

milieucoördinatoren.  

Tertiaire sector : de communicatie- en informatie-inspanningen zullen worden opgevoerd. 

Overheden : de communicatie-inspanningen zullen worden uitgebreid. Er zal worden 

ingespeeld op de cluster energie van de gemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst. Er zal 

ook voorlichtingsmateriaal over de energieprestatieregelgeving worden opgesteld voor de 

gemeentelijke ambtenaren. 

Architecten/aannemers/bouwpromotoren : de communicatie-inspanningen zullen worden 

uitgebreid. Aandacht zal worden besteed aan het communiceren van de doelstellingen en de 

opportuniteiten van de nieuwe energieprestatieregelgeving, onder andere door het 

organiseren van opleidingssessies. 

Installateurs : er wordt voor het eerst gestart met communicatiecampagnes om deze 

doelgroep te overtuigen van nieuwe concepten en methoden om energie te besparen. 

Technische informatiebrochures over isolatie, gecontroleerde ventilatiesystemen, 

hernieuwbare energie etc. zullen worden aangeboden. 

Leerlingen en leerkrachten : het aanbod van educatief basismateriaal zal worden uitgebreid. 
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 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2000, uitbreiding vanaf 2003 

De Vlaamse overheid startte in 2000 voor het eerst met een vrij grootschalige 

sensibiliseringscampagne rond REG. Communicatie rond het REG-thema is geen éénmalige 

activiteit. Om de consument te blijven overtuigen van REG en om hem tot 

gedragswijzigingen aan te zetten, is het nodig de campagnes over verschillende jaren te 

voeren en herkenbaarheid en integratie van campagnes na te streven. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, Informatieambtenaar 

 Onderdelen: 

1) Media-campagne 

Tweemaal per jaar wordt een mediacampagne (radiospots, dagbladen en tijdschriften) 

opgezet rond energiegerelateerde evenementen (Batibouw, Maand van de Energiebesparing) 

en nieuwe overheidspublicaties of reglementering. Hiervoor wordt beroep gedaan op een 

professioneel communicatiebureau. Deze frequentie ligt te laag om bij de doelgroepen een 

herkenningseffect teweeg te brengen. Het streven is om minstens éénmaal per trimester een 

mediacampagne op te zetten.  

2) Maand van de Energiebesparing 

Een basisevenement inzake sensibilisering en informatieverstrekking rond REG, vormt de 

tweejaarlijkse Maand van de Energiebesparing in de maand oktober. De federaties, scholen, 

verenigingen, onderzoeksinstellingen, de lokale overheden,… worden door de Vlaamse 

overheid aangemoedigd om een REG-activiteit te organiseren tijdens de Maand. De Maand 

wordt ondersteund door een communicatiecampagne. Het streven is om jaarlijks een Maand 

van Energiebesparing te organiseren.  

3) Algemene informatieverstrekking  

Dit behelst voornamelijk de grootschalige verspreiding van publicaties en het bijhouden van 

een website over energiebesparingsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen. 

Momenteel worden op jaarbasis ongeveer 200.000 brochures verspreid. 

4) Beursstand met energiezuinige woning 

De Vlaamse overheid is op alle grote bouwbeurzen (Batibouw, BIS-beurs,…) aanwezig met 

een stand met een energiezuinige woning waar diverse technieken worden gedemonstreerd 
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(isolatie, hernieuwbare energie, energiezuinige toestellen,…). Folders en brochures met tips 

voor energiezuinig wonen worden er uitgedeeld. Vanaf 2004 zal een nieuwe beursstand in 

gebruik genomen worden. 

 Budget en personeel 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 2 2 2 

Extra budget 804.000 euro 804.000 euro 804.000 euro 

Begrotingspost 51.5 1205 51.5 1205 51.5 1205 

Budget : 

Benodigd budget :  1.608.000 euro 

Huidig budget :       804.000 euro 

Tekort :         804.000 euro 

Het opvoeren van de frequentie van de mediacampagne van halfjaarlijks naar trimestrieel 

vereist een verdubbeling van het budget. 

Personeel : 

Benodigd personeel : 5 VTE 

- Communicatieverantwoordelijke :            1 VTE 

- Maand van de Energiebesparing (jaarlijks) :    2 VTE  

- Ondersteuning (mailings, permanentie beurzen,…) :  2 VTE 

Huidige situatie : 3 VTE  

- Communicatieverantwoordelijke :            0,5 VTE 

- Maand van de Energiebesparing (tweejaarlijks):   0,5 VTE 

- Ondersteuning (mailing, permanentie beurzen,…) :  2,0 VTE  

Tekort : 2 VTE 

Het verhogen van de frequentie van de Maand van de Energiebesparing van tweejaarlijks 

naar jaarlijks en het opvoeren van de frequentie van de media-campagne impliceert een 

uitbreiding van het personeelsbestand met 2 VTE (1 A1 en 1 C). 
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PROJECT 21: INFORMATIEDOORSTROMING OVER REG TUSSEN BEDRIJVEN : OPZETTEN VAN EEN 

THEMATISCH PETERSCHAPSPROJECT 

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Peterschapsprojecten zijn projecten waarbij groepen van kleine ondernemingen (KO’s) 

gedurende een zekere periode begeleid worden door één of meerdere peters. De peters zijn 

kaderleden van een grote onderneming of ervaren zelfstandige ondernemers. 

Peterschapsprojecten zijn gericht op ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en 

netwerkvorming met als doelstelling het professionaliseren van bedrijfsvoering van kleine 

ondernemers. 

Momenteel zijn de peterschapsprojecten vooral gericht op een vervolmaking waarbij alle 

aspecten van de bedrijfsvoering aan bod komen. Men biedt als het ware een basispakket aan 

waarbij praktisch geen ruimte is voor kwalitatieve verdieping voor een bepaald thema waarin 

men specifiek geïnteresseerd is. Voorgesteld wordt om een thematisch peterschapsproject 

op te zetten rond het thema REG. 

Vele bedrijven vertonen nog een groot potentieel op het vlak van energiebesparing. Zeker de 

kleine bedrijven beschikken meestal niet over de know-how om dit potentieel in effectieve 

realisaties om te zetten. Grote bedrijven beschikken over het algemeen wel over een 

technisch verantwoordelijke die inzicht heeft in de meeste REG-toepassingen. Het opzet is 

om voor een groep van geïnteresseerde gelijkaardige KO’s een peter aan te duiden 

(technisch verantwoordelijke met ervaring inzake REG-projecten) zodat de KO’s via 

regelmatige bijeenkomsten ervaringen kunnen horen, wegwijs kunnen gemaakt worden in 

de ondersteunings-mogelijkheden, ingelicht worden over de recentste technologische 

ontwikkelingen inzake REG-investeringen,…. De evaluatie van de bestaande 

peterschapsprojecten toont aan dat ervaringsuitwisseling via regelmatige 

groepsbijeenkomsten doeltreffender wordt ingeschat dan studiedagen. Deze 

groepsbijeenkomsten kunnen dan ook nog worden uitgebreid met individuele begeleiding. 

ANRE zou de peterschapsprojecten subsidiëren. 

 Doelgroepen: 

Kleine ondernemingen (industrie en tertiair) 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 
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4. Inwerkingtreding 2003 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

De organisatie van deze thematische peterschapsprojecten zou kunnen waargenomen 

worden door de beroepsfederaties, de Kamers van Koophandel, VEV, Unizo, 

energieconsulenten van de GOM’s. ANRE is verantwoordelijk voor de administratieve 

afhandeling van de dossiers. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget 250.000 euro - Te bepalen na 

evaluatie 

Begrotingspost 51.5 3002   

De huidige peterschapsprojecten kunnen genieten van een subsidie van maximum 100.000 

euro voor een looptijd van twee jaar. Voor het voorgestelde thematische REG-project wordt 

gerekend op een looptijd van 6 maanden (6 maandelijkse bijeenkomsten). In de eerste fase 

kan gestart worden met één project per provincie (2 groepen op jaarbasis). Het startbudget 

wordt geraamd op 250.000 euro. Een verdere uitbreiding kan overwogen worden op basis 

van een evaluatie na 2 jaar werking. 

De administratieve afhandeling van de subsidiedossiers van de projectpromotoren kan 

gebeuren met de huidige personeelsbezetting van ANRE (0,1 VTE). 
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PROJECT 22: ENERGIEZUINIGE RIJSTIJL 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Het rijgedrag speelt een belangrijke rol. Enerzijds worden de emissies beïnvloed door het 

individueel rijgedrag, anderzijds zorgen verkeers- en vervoerstechnologieën ervoor dat een 

bepaald rijgedrag wordt afgedwongen. 

De maatregelen die werden uitgewerkt in het kader van het vorige Milieubeleidsplan  ten 

aanzien van een milieuvriendelijk rijgedrag zullen geïmplementeerd worden. Mogelijke 

maatregelen zijn de aanpassing van de rijopleiding, bijkomende scholingscursussen, 

sensibiliseringscampagnes, campagnes waarbij het verbruik wordt opgevolgd zowel bij 

individuen als bij bedrijven, … 

Er zal tevens gestart worden met de toetsing van de milieuconsequenties van ontwikkelingen 

inzake voertuigtechnologie, vraagbeïnvloeding, vervoerssystemen, enz. Een belangrijk aspect 

hierbij is de automatische snelheidsbegrenzing. Gezien de snelheid van het voertuig een 

grote invloed heeft op de emissies, dienen deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan op 

het leefmilieu in kaart gebracht te worden.  

 Doelgroep/sector(en): 

 Bevolking, vlooteigenaars 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota april 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

begin 2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2003 

Dit project zal verder uitgewerkt worden in het actieprogramma milieuvriendelijk rijgedrag. 

Een voorbereidende studie is eind april 2002 afgerond. Ontwerp actieprogramma wordt 

opgesteld tegen eind 2002. Het project is ook opgenomen in het ontwerp Milieubeleidsplan 

2003-2007. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, ANRE, Mobiliteitscel, wetenschappelijke instellingen 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel 5-25 % 

Looptijd van de maatregel 2003-2010 

Bereikbare reductie in 2005 niet gekend 

Bereikbare reductie in 2010 1-5 % 

2. Socio-economische effecten gedragsverandering moeilijk te 

bewerkstelligen 

haalbaarheid verhoogd door gebruik 

technologische hulpmiddelen 

3. Indicatoren aantal liter verkochte brandstof 

Volgens een studie uitgevoerd door Vito1 in 2000-2001 heeft een aangepast rijgedrag een 

reductiepotentieel van 5%. Onderzoek uitgevoerd door de VUB en TNO2 geeft een 

reductiepotentieel van 5 tot 25 % aan, waarbij het grootste potentieel zich voordoet op 

wegen buiten de stad (zie onderstaande tabel). 

  verschil voor/na instructie 

  CO2 / FC CO KWS NOx PM 

benzine stad -4% nc nc -55% - 

buitenweg -25% -59% -39% -47% - 

diesel stad -8% nc nc nc -27% 

buitenweg -22% -37% -24% -29% -31% 

n.c.: niet consistent 

Rekening houdend met het volledige wagenpark wordt een globaal reductiepotentieel van 1 

à 5 % verwacht. 

Gezien het rijgedrag momenteel nog niet in de emissiefactoren vervat zit, zal het effect van 

dit project niet zichtbaar zijn in de emissie-inventaris. Het effect van het project dient 

daarom ingeschat te worden op basis van het succes van de individuele maatregelen. Door 

opvolging van het aantal liter verkochte brandstof kan het effect mogelijk wel in kaart 

gebracht worden; hierbij dient rekening gehouden dat ook andere factoren de verkoop 

beïnvloeden. 

Een ‘meer milieuvriendelijke rijstijl’ scoort maar heel matig op het vlak van maatschappelijke 

wenselijkheid en politieke haalbaarheid. Het potentieel voor emissiereductie is wel hoog, 

maar een gedragsverandering is moeilijk. De haalbaarheid wordt verhoogd door het 

rijgedrag indirect aan te pakken via technologische hulpmiddelen zoals in-car apparatuur en 

                                           
1 VITO, 2001 D. Dekeukeleere, K. Cornu, I. De Vlieger en M. Van Poppel, ‘Evaluatie reductiepotentieel 

van mogelijke aanvullende maatregelen rond milieuvriendelijke motorvoertuigen - en brandstoffen’ 
2 VUB-TNO, 2002, J. Van Mierlo, E. De Bisschop, E. van de Burgwal, D. Bremmers, R. Gense ‘Invloed 

van het rijgedrag op verkeersemissies: kwantificatie en maatregelen’ 
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ISA (Intelligent Speed Adaption) en verbeterde transmissie (automatisch schakelen, 

automatische motorstop, …). 

De kostprijs van een rijopleiding energiezuinig rijden bedraagt ongeveer 60 euro per uur. 

Voor bedrijven wordt meestal één dag uitgetrokken. Voor het grote publiek kan men de 

rijstijltips beter aanleren in de basis rijopleiding of geïntegreerd in een cursus autobeheersing 

(slipcursus). Hiervoor is minimum een uur opleiding nodig. In-car apparatuur kost ongeveer 

625 euro. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 0,35 0,35 0,35 

Extra budget 124.000 euro 248.000 euro 124.000 euro 

Begrotingspost 

Personeel 

Studies 

 

361B1106 

361B1206 

 

361B1106 

361B1206 

 

361B1106 

361B1206 

Het project kadert eveneens in de uitwerking van het Milieubeleidsplan 2003-2007, waarvoor 

de acties m.b.t. rijgedrag een budget van 620.000 euro wordt voorgesteld. Dit budget is 

evenwel nog niet goedgekeurd.  

Voor de opvolging binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden dezelfde 

personeelsleden ingezet bij AMINAL als diegenen die het project CO2 arme brandstoffen en 

alternatieve voertuigen opvolgen. 
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PROJECT 23: SENSIBILISERINGS- EN INFORMATIECAMPAGNE ROND REG IN DE SOCIALE 

WONINGSECTOR. 

 Beleidsveld: 

Woonbeleid 

 Projectbeschrijving: 

In het kader van het CO2/ REG-plan 1999 werd voorzien in het voeren van 

eensensibiliserings- en informatiecampagne naar de sociale huisvestingsmaatschappijen van 

de VHM.  

Bij de sensibiliserings- en informatiecampagne zal een onderscheid gemaakt worden tussen 

primordiale en tegelijk budgettair haalbare instrumenten enerzijds en facultatieve 

instrumenten anderzijds; 

- primordiaal: 

- Het plaatsen van afdoende dakisolatie en geïsoleerde beglazing, 

- thermische renovatie van appartementsgebouwen uit de jaren 60-70; gekoppeld aan  

- een systematische renovatie van collectieve stookcentrales, vervangen door WKKs, 

- vervanging van klassieke liftmachines door de nieuwe generatie liftmotoren. 

- het vervangen van verwarmingsketels door condenserende ketels op aardgas en 

regelmatig onderhoud van de verwarmingsketels. 

- het gebruik van spaarlampen, 

- het sensibiliseren van de huurders van sociale huurwoningen i.f.v. energiebesparende 

maatregelen (tips en verplichtingen inzake het gebruik van bijverwarming en het 

regelmatig onderhoud van verwarmingsketels). 

- Het gebruik van foto-voltaïsche cellen. 

- facultatief, aangezien vaak duur en geringer directe impact: 

- het toepassen van energiezuinige ventilatietechnieken, 

- het toepassen van passieve zonne-energie, 

- het gebruik van zonneboilers, 

- het gebruik van warmtepompen, 

De sociale huisvestingssector kan met 128.000 woongelegenheden een grote invloed hebben 

op de beperking van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.  

Elke nieuwgebouwde woning houdt a priori een stijging in van energieverbruik en bijhorende 

emissies, een strengere normering brengt enkel een ‘vermindering van de toename’ met zich 

mee. Het komt er in eerste instantie op aan het bestaande woningpatrimonium aan te 

pakken en maatregelen te treffen om de historisch gegroeide situatie bij te sturen.  

Bij bestaande woningen is het effect op de CO2-uitstoot van het type verwarming en het type 

gestookte brandstof vaak meer significant dan de gebruikte isolatietechnieken. Bij 

nieuwbouw dient men supplementair rekening te houden met een groter aandeel 

ventilatieverliezen. Algemeen zal het optimaal onderling afwegen en samenvoegen van 
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verschillende gerichte maatregelen logischerwijs resulteren in een relevante vermindering 

van de CO2-uitstoot.  

Bovendien maken de verbruikskosten een steeds belangrijker deel uit van de woonkosten en, 

indien deze kosten kunnen beperkt worden, dan komt dit rechtstreeks ten goede van de 

bewoners van de sociale woongelegenheden. 

 Doelgroep/sector(en): 

Verhuurders en huurders van de sociale woningen 

Sociale woningbouwsector 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2001 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

eind 2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

niet nodig 

4. Inwerkingtreding 2003-2004 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005  

Bereikbare reductie in 2010  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

Het emissiereductiepotentieel is beperkt voor sommige maatregelen; belangrijk voor andere 

(bijv. de thermische renovatie van appartementsgebouwen uit de jaren 60-70). 

Het beperken van de verbruikskosten komt rechtstreeks ten goede van de bewoners van de 

sociale woongelegenheden. 
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 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

Er is geen extra personeel nodig. Deze taak kan deel uitmaken van de normale taak van de 

cel Externe Relaties van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (6 personeelsleden). 
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7.2 Deel 2: Te overwegen projecten en maatregelen 

7.2.1 Categorie 1: Projecten en maatregelen met direct meetbare 
emissiereductie 

PROJECT 24: FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN REG-ADVIES  

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Energiebesparing is voor de meeste ondernemingen geen kerntaak. Zeker kleine niet-

energie-intensieve ondernemingen (met een verbruik van minder dan 0,1 PJ) wensen 

daarom meestal geen financiële middelen te besteden aan de doorlichting van hun 

energiegebruik. Zij zijn er echter wel toe te bewegen indien zij van te voren weten dat de 

advieskosten geen verloren zaak zijn. Het projectvoorstel bestaat erin om een fonds op te 

richten dat volgens het ‘no cure, no pay’-systeem kan bijdragen in de advieskosten. Het 

bedrijf kan een adviesbureau inschakelen om haar energiegebruik te onderzoeken en om te 

bekijken of het bedrijf energie-efficiënter kan werken. Dit levert een lijst op van potentiële 

maatregelen met een berekening van de kosten en besparingen. Wanneer de ingeschatte, 

totale besparingen over twee jaar hoger zijn dan een bepaald bedrag, betaalt het bedrijf de 

advieskosten. Zijn de besparingen niet zo hoog, dan betaalt het fonds, samen met het 

adviesbureau, de doorlichting. De doorlichting houdt op die manier geen enkel risico in voor 

het bedrijf. De Vlaamse overheid dient zowel een kwaliteitsgarantie uit te werken voor de 

adviesbureaus als voor de adviesrapporten. 

 Doelgroep/sector(en): 

Industriële en tertiaire ondernemingen met een energiegebruik van minder dan 0,1 PJ  

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding 2003 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, GOM’s, administratie economie, administratie leefmilieu. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 
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1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel 2002-2012 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU Onbekend 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU Onbekend 

 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Aantal gesubsidieerde doorlichtingen 

Energiebesparingscijfers in de 

adviesrapporten 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 0,5 0,5 0,5 

Extra budget 250.000 euro  250.000 euro  250.000 euro 

Begrotingspost 51.5 3002 51.5 3002 51.5 3002 

Gelet op het energiebesparingspotentieel in de ondernemingen kan ervan worden uitgegaan 

dat voor ¾ van de bedrijven geen bijdrage vanuit het fonds zal nodig zijn. Met een budget 

van 250.000 euro op jaarbasis kunnen minimaal 100 doorlichtingen worden gefinancierd. Dit 

zou de uitvoering betekenen van minimaal 400 doorlichtingen op jaarbasis.  

Voor de administratieve opvolging van de bijdragen vanuit het fonds (minimaal 100 

dossiers), is een part-time administratieve ondersteuner (0,5 VTE C1) nodig voor de 

uitvoering van volgende taken: 

- ontvangstmelding; 

- dossieranalyse; 

- opmaken opdracht tot uitbetaling 
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PROJECT 25: INVOERING VAN REG-VERPLICHTINGEN VOOR DE NIET-NETGEBONDEN 

BRANDSTOFLEVERANCIERS  

 Beleidsveld: 

Energie 

 Projectbeschrijving: 

Naar analogie met de REG-openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de elektriciteits- en 

aardgasdistributiesector, zijn ook REG-verplichtingen voor de leveranciers van stookolie en 

steenkool in het ontwerp CO2/REG-decreet opgenomen. De brandstofleveranciers zullen 

worden verplicht om jaarlijks een nog te definiëren primaire energiebesparing bij hun klanten 

te realiseren. Hiertoe leggen zij jaarlijks een REG-plan voor met acties ter financiële 

ondersteuning van REG-technologieën bij hun klanten en sensibiliserende en informerende 

acties. Voorbeelden van energiezuinige producten, technieken en systemen die het voorwerp 

kunnen uitmaken van de REG-actieplannen van de brandstofleveranciers zijn bijvoorbeeld : 

na-isolatie, energiezuinige verwarming,…  

 Doelgroep/sector(en): 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Medio 2002 (CO2/REG-decreet) 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel 2002-2010 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU begrepen in project 6 ‘REG-actieplan in de 

huishoudens’ 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU begrepen in project 6 ‘REG-actieplan in de 

huishoudens’ 

2. Socio-economische effecten  
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3. Indicatoren Energiebesparingscijfers in REG-plannen en 

monitoringrapporten 

 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - 1 1 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

De invoering van REG-verplichtingen heeft geen budgettaire weerslag wat de uitgaven 

betreft. Er wordt een administratieve geldboete voorzien indien de brandstofleveranciers hun 

besparingsdoelstelling niet halen. De boetes worden gestort in het Energiefonds. 

Het benodigde personeel is afhankelijk van het aantal REG-actieplannen dat wordt 

ingediend. Het CO2/REG-decreet voorziet immers de mogelijkheid dat de 

brandstofleveranciers zich verenigen. Er wordt ingeschat dat een bijkomend personeelslid 

nodig is. 
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PROJECT 26: REDUCTIEPLAN VOOR AARDGASDISTRIBUTIESECTOR 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Aardgasverliezen zijn verliezen over de hele aardgasaanbodketen en dekken zowel emissies 

door lekken in de transportbuizen, beschadigingen door derden als emissies bij 

onderhoudscontroles, aansluitingen of andere exploitatieaspecten. 

Overleg met de sector beoogt inzicht in de mogelijkheden tot het vermijden van deze 

lozingen van methaan in het openbaar distributienet. De vervanging van gietijzeren leidingen 

door kunststoffen moet zich doorzetten. Verdere vermijding van beschadiging en beperking 

van emissies tijdens exploitatiewerkzaamheden worden door de gassector zelf aangegeven 

als effectieve reductiemaatregelen. Technische aanbevelingen of vernieuwingen zullen zich 

vertalen in een code van goede praktijk of een overeenkomst met de sector gekaderd in het 

gasdecreet. Een verhoging van de frequentie van de leidingcontrole zorgt voor een efficiënte 

opvolging van deze afspraken. 

Een randvoorwaarde die in rekening moet worden gebracht is de opening van de gasmarkt. 

Deze kan immers tot interferenties leiden met de verantwoordelijkheid van de netbeheerder 

voor de vermijding van emissies op zijn net. Bovendien moet er ook aandacht gaan naar de 

bevoegdheidsverdeling inzake aardgas tussen de federale overheid die instaat voor het 

transport van energie en de Vlaamse overheid die de openbare gasdistributie als een van 

haar energietaken heeft. 

 Doelgroep/sector(en): 

FIGAS, Distrigas, intercommunales, nieuwe aardgaspartners in de geliberaliseerde markt 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997-MINAplan 2 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Voorjaar 2004 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Najaar 2004 

4. Inwerkingtreding 2005 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, VREG 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU 130 kton CO2-eq1 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen: afbouw gietijzeren 

leidingennet, aantal controles 

 Budget en personeel:  

De uitwerking van dit dossier wordt voorzien binnen het huidige personeelsbestand van 

AMINAL.  

 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget - - - 

Begrotingspost    

                                           
1 Sinds 1990 is het aandeel van de gassector in de totale emissies van methaan gestegen van 6% tot 

9%. Voorgesteld project streeft in een eerste fase naar een stabilisatie van de emissies op het niveau 
van 2000 tegen 2005, wat een reductie van 130 kton CO2-eq zou betekenen. Duidelijke en ambitieuze 

reductiemogelijkheden volgen uit het overleg met de sector en de vergelijkende studie. 
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PROJECT 27: IMPLEMENTATIE VAN HET (ONTWERP) MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN (ONDER 

VOORBEHOUD VAN RESOLUTIE VLAAMS PARLEMENT) 

 Beleidsveld: 

Mobiliteit 

 Projectbeschrijving: 

Op 2 oktober 2001 werd aan het Vlaamse Parlement het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 

overgemaakt. Dit beleidsplan moet, aldus het regeerakkoord “de mobiliteit beheersen, de 

milieuvervuiling en milieuhinder terugdringen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van 

steden en dorpen garanderen”. 

Het te verwachten effect voor het personenverkeer is een reductie van het aantal 

autoverplaatsingen met circa 10 % ten opzichte van een trendmatige ontwikkeling van de 

mobiliteit. Het aantal openbaar vervoerverplaatsingen neemt toe met 20 % terwijl het aantal 

fietsverplaatsingen stijgt met 35 %. Gerekend in reizigerskilometers daalt het aantal 

autokilometer met 17 % terwijl het aantal reizigerskilometers bij het openbaar vervoer 

toeneemt met 16 %. 

Voor het goederenvervoer neemt het aantal tonkm nog toe met 35 %. Ten opzichte van een 

trendmatige ontwikkeling wordt deze groei voor een belangrijk deel opgevangen door spoor 

en binnenvaart. Het aantal tonkm over de weg daalt dan ook met 7 % van 49.776 tonkm in 

2010 tot 46.429 ton/km. Hierdoor daalt, wat de modal split betreft, het aandeel wegvervoer 

van 74 % naar 69 % terwijl vooral de binnenvaart (van 13 naar 17 %) en in mindere mate 

het spoor (van 13 % naar 14 %) stijgen. 

Ten aanzien van de CO2-emissies stelt het ontwerp mobiliteitsplan een stabilisatie van de 

CO2-emissies in 2010 t.o.v. 1990 tot doel. Voorwaarde hierbij is dat de ACEA-engagementen 

door de voertuigindustrie worden gehaald. 

 Maatregelen: 

Het Vlaams klimaatbeleidsplan en het Mobiliteitsplan Vlaanderen staan op hetzelfde niveau. 

De goedkeuring van deze plannen betekent een principiële goedkeuring voor de verdere 

uitwerking en uitvoering van de voorgestelde maatregelen. 

De concrete maatregelen opgesomd in het Mobiliteitsplan kunnen daardoor niet opgenomen 

worden in het klimaatbeleidsplan, zolang zij niet werden goedgekeurd in het kader van het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen. 

Na bespreking en goedkeuring van het Mobiliteitsplan Vlaanderen zullen deze maatregelen 

wel opgenomen worden in de volgende editie van het Vlaams klimaatbeleidsplan, zodat de 

uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen ook in het kader van het broeikasgasbeleid kan 

opgevolgd worden. 

De maatregelen voorzien in het Mobiliteitsplan omvatten: 

- verdere implementatie van de projecten opgesomd in de beleidsnota “openbare werken 

en mobiliteit”; 

- prioritaire projecten voor de volgende regeerperiode i.f.v. de aanbevelingen van het 

parlement en het standpunt van de Vlaamse regering met betrekking tot het ontwerp 

Mobiliteitsplan Vlaanderen; 
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De projecten zijn onder meer gericht op wijzigingen in verplaatsingsgedrag en modal shift. 

Doordat zowel de fiscale lasten op brandstoffen reeds relatief hoog zijn, de prijselasticiteit 

van de brandstoffen in de transportsector laag zijn en er in het verleden reeds belangrijke 

technische inspanningen werden geleverd door zowel de autoconstructeurs als de 

brandstoffensector, zullen de marginale reductiekosten voor bijkomende technische 

maatregelen in de transportsector relatief hoog liggen. 

 Doelgroep/sector(en): 

Burgers, bedrijven, transportsector, vervoermaatschappijen. 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Juli 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Juli 2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding Lopende (deel van de maatregelen uit 

mobiliteitsplan maakt reeds deel uit van het 

lopende beleid – zie beleidsnota) 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

VVM-De Lijn, AWV, AWZ, AOSO, NMBS, AROHM, AMINAL, Mobiliteitscel, gemeenten en 

provincies, federale overheid. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten t.o.v. BAU +/- 20 % reductie CO2-uitstoot 

(afhankelijk van de aard en omvang 

van de maatregelen) 

Technisch maximaal reductiepotentieel +/- 3000 kton CO2 

Looptijd van het project 10 jaar 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU Niet gekend 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 

 

Afhankelijk van de door de Vlaamse 

regering goedgekeurde maatregelen 

2. Socio-economische effecten Netto-actuele waarde van de baten 

over 1998-2010 gelijk aan 131,38 

miljoen euro 
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3. Indicatoren C02-uitstoot in kton/jaar 

Op basis van een strategisch milieu-effectenrapport (Smer) kan gesteld worden dat ten 

gevolge van mobiliteitsbeheersende maatregelen (wijziging verplaatsingsgedrag en modal-

split) voorzien in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen er in 2010 een aanzienlijke daling 

van de uitstoot aan CO2 kan bereikt worden waardoor de totale uitstoot ten gevolge van 

transport nog slechts 4 % hoger ligt dan het niveau van 1990. Om de stabilisatiedoelstelling 

zoals voorzien in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen zal het bijgevolg nodig zijn ook de 

maatregelen uit dit ontwerp beleidsplan uit te voeren die verband houden met rijgedrag, 

snelheidsharmonisatie edm. Het effect van deze maatregelen werd niet verrekend in de 

Smer. In die zin zijn de projecten 17 en 22 aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen 

tot het behalen van een bijkomende reductie van 4 %, nodig om de beleidsambities 

verwoord in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te behalen. 

De uitvoering van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen leidt tot baten in het vervoer die 

oplopen tot 81,80 miljoen euro per jaar in 2010. Uit de berekeningen blijkt dat vanaf 2005 

de netto baten snel beginnen op te lopen om in 2010 een bedrag van 63,21 miljoen euro te 

bereiken. De netto actuele waarde van de baten over de periode 1998-2010 bedraagt 131,38 

miljoen euro. Dit wil zeggen dat over deze periode het plan reeds een positief socio-

economisch rendement heeft. In dit totaal is nog niet de restwaarde van de infrastructuur 

inbegrepen die in het kader van het Mobiliteitsplan in Vlaanderen en Brussel werd aangelegd 

en die in 2010 nog niet volledig zal afgeschreven zijn. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend 

Extra budget Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend1 

Begrotingspost    

Budget 

2,48 miljard euro meer ten opzichte van de voorziene toename van de budgetten over een 

periode van 10 jaar (budgettaire implicaties voor de federale overheid niet inbegrepen). Voor 

de afstemming van het milieubeleid en het mobiliteitsbeleid wordt in het Milieubeleidsplan 

2003-2007 een budget van 1 miljoen euro voorgesteld. Dit budget omvat alle aspecten van 

afstemming en gaat dus verder dan CO2-emissies. Dit budget kende nog geen 

begrotingsgoedkeuring. 

Personeel 

De personeelsbehoefte zal door de Mobiliteitscel worden ingeschat in uitvoering van het 

Mobiliteitsplan en opgenomen in de volgende editie van het Vlaams klimaatbeleidsplan. Voor 

de opvolging vanuit leefmilieu is er één personeelslid voorzien. 

 

 

                                           
1 afhankelijk van de aard en omvang van de goedgekeurde maatregelen 
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7.2.2 Categorie 2: Beleidsondersteunende projecten en wetenschappelijk 
onderzoek 

PROJECT 28: OPSTELLEN EN UITVOEREN VAN EEN PLAN VOOR DE REDUCTIE VAN DE EMISSIE 

VAN OZONAFBREKENDE STOFFEN EN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN  

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Waar ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen nog worden gebruikt, moeten 

emissies naar de atmosfeer zoveel mogelijk worden vermeden en moeten, waar 

aangewezen, verdere maatregelen voor de reductie van het gebruik (en dus de emissies) 

worden uitgevoerd. 

Een reductieplan voor de ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen zal worden 

opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de informatie verzameld in het kader van het opzetten 

van een informatiesysteem voor milieuvriendelijke substitutie van ozonafbrekende stoffen, de 

jaarlijkse emissie-inventaris voor ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen en 

de studie inzake het opstellen van emissieprognoses voor de desbetreffende stoffen en het 

inschatten van het reductiepotentieel (en kosteffectiviteit) van mogelijke maatregelen. Het 

plan omvat alvast volgende elementen: 

- Sensibilisering van de verschillende doelgroepen (onder meer door het actualiseren en 

onderhouden van het informatiesysteem voor milieuvriendelijke substitutie van 

ozonafbrekende stoffen); 

- Overleg met doelgroepen over mogelijke reductiemaatregelen, versnelde uitbanningsdata 

en milieubeleidsovereenkomsten; 

- Opstarten van overleg omtrent reductie en uiteindelijke stopzetting van het gebruik van 

methylbromide. Dit overleg dient zowel op federaal als op Vlaams niveau plaats te 

vinden; 

- Opstellen van eventuele bijkomende regelgeving; 

- Doorvoeren van verdere reductiemaatregelen voor de emissies van HCFK’s en HFK’s uit 

koelinstallaties. 

 Doelgroepen: 

- gebruikers van koelinstallaties (voedingsnijverheid, scheikundige industrie, industriële 

toepassingen, farmaceutische toepassingen), luchtconditioneringsinstallaties (zowel in 

gebouwen als in voertuigen), brandbeveiligingsapparatuur; 

- gebruikers van methylbromide (vnl. in de landbouw); 

- producenten van kunststofschuimen en isolatiematerialen; 

- onderhoudspersoneel van koelinstallaties. 
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 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota midden 2001 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

eind 2002 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

midden 2003 

4. Inwerkingtreding midden 2003 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel (minstens) t.e.m. 2007 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - - 

Extra budget 61.970 euro 24.790 euro - 

Begrotingspost 361B1206 361B1206  

In kader van het 3e Vlaamse Milieubeleidsplan wordt 111.550 euro voorzien voor eventueel 

bijkomend onderzoek naar substitutie- en/of emissiereductiemaatregelen. De uitwerking van 

dit dossier (1 VTE) kan gebeuren door het huidige personeelsbestand binnen AMINAL. 
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PROJECT 29: ACTIEPLAN VOOR EEN EFFICIËNT ONDERHOUD VAN VERWARMINGSINSTALLATIES  

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

Het project omvat het uitwerken en implementeren van een actieplan voor een efficiënte 

vervanging van verwarmingsinstallaties met als doel het reductiepotentieel dat voor deze 

maatregel wordt geraamd op 66,6 kton CO2-eq tegen 2010 tegen 2005 reeds voor 40% te 

benutten. 

 Doelgroep/sector(en): 

Eigenaars van verwarmingsinstallaties (huishoudens, overheidsgebouwen, kantoren, 

verzorgingsinstellingen, scholen,…)  

 Maatregelen: 

1) VERSNELDE AFWERKING EN GOEDKEURING VAN HET ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE 

REGERING INZAKE ONDERHOUD EN NAZICHT VAN STOOKTOESTELLEN VOOR DE VERWARMING 

VAN GEBOUWEN OF VOOR AANMAAK VAN WARM WATER. 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota  

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

2003 

4. Inwerkingtreding 2003 

 Beschrijving: 

Een verhoogd toezicht steunt op een degelijke en moderne wetgeving terzake. Momenteel is 

wat betreft de verwarmingsinstallaties nog steeds het KB van 6 januari 1978 tot voorkoming 

van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste en vloeibare vloeistof 

van kracht. De werkgroep “Onderhoud en nazicht van verwarmingsinstallaties” binnen 

AMINAL heeft daartoe een voorlopig ontwerpbesluit van de Vlaamse regering opgesteld dat 

een actualisering en modernisering van het KB inhoudt en dat het toepassingsgebied ervan 

uitbreidt. Hierin komen o.a. een jaarlijkse controle voor verwarmingsinstallaties, strengere 

technische eisen en strengere emissie-eisen aan bod. Een versnelde afronding van de 

ontwerpfase zal leiden naar een definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering en een 

inwerkingtreding op korte termijn.  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, ANRE  
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 Budget en personeel: 

Er zijn geen extra budgettaire kosten verbonden aan de uitvoer van deze aanapssing. De 

afronding van de actualisering van het KB van 1978 is voorzien binnen het huidige 

personeelsbestand van AMINAL. 

2) VERHOOGDE CONTROLE INZAKE ONDERHOUD EN NAZICHT VAN VERWARMINGSINSTALLATIES. 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 1997 MINA plan 2 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

2004 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Beschrijving: 

Voor het uitvoeren van de controles op basis van het voornoemde besluit van de Vlaamse 

regering moet enerzijds de controleprocedure verder op punt gesteld worden. Een testfase is 

de basis voor de gerichte bijsturing van de procedures. Het gebruik van het rekenmodel voor 

vervanging van verwarmingsinstallaties dat werd ontworpen in het kader van het 2e 

Milieubeleidsplan zal deel uitmaken van dit pakket. Anderzijds is een aanwerving en opleiding 

van het nodige personeel voorzien. De oprichting van extra cel binnen AMINAL die per 

provincie een controleur voorziet voor de controles en de administratieve opvolging, is 

daarvan de pijler. Een cursus voor installateurs van centrale verwarming wordt bovendien 

overwogen. De controle op de naleving van de wetgeving door lokale besturen zal tenslotte 

besproken worden met de provinciale milieucoördinatoren en de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten VVSG. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL 

 Budget en personeel: 

Een budget dient opgesteld te worden om de kosten van de opleiding, de nodige 

meetapparatuur, eventuele draagbare computers, …voor de controleurs te dekken. Een 

voorlopige schatting raamt dit bedrag op 100.000 euro. Per provincie wordt 1 VTE voorzien 

voor de controle van de verwarmingsinstallaties, wat een extra aanwerving van 5 technische 

personeelsleden inhoudt. 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  
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Looptijd van de maatregel 2004-2007 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU 25 kton CO2-eq1 

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU 66,6 kton CO2-eq 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Aantal gecontroleerde installaties per jaar 

Het juist afstellen van verwarmingsinstallaties aangemoedigd door regelmatige controles zal 

het brandstof verbruik gevoelig doen dalen wat een finaal voordeel betekent voor de 

gebruiker. 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - 5 5 

Extra budget - 10.000 euro - 

Begrotingspost 

Personeel 

Studies 

  

361B1106 

361B1206 

 

361B1106 

 

                                           
1 Op basis van cijfers van 1999 wordt er een reductie 66,6 kton CO2-eq toegekend tegen 2010 aan het 

versterkt nazicht van stookolieketels (VITO, 1999). Tegen 2005 streeft dit project naar een realisering 
daarvan van 40% , dit is 25 kton CO2-eq. Bovendien zullen ook emissies van NOX afnemen die 

ontstaan bij onvolledige verbranding. 



 163 

PROJECT 30: STUDIE NAAR DE REDUCTIEMOGELIJKHEDEN VOOR CO2-EMISSIES TENGEVOLGE 

VAN NIET-ENERGETISCH GEBRUIK 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu 

 Projectbeschrijving: 

CO2-emissies ten gevolge van niet-energetisch verbruik vormen een zwak punt in de 

inventarisatie van CO2-emissies. Tegelijkertijd is het juist het aandeel van deze CO2-emissies 

dat sterk toeneemt in het totaal plaatje van de CO2-emissies in Vlaanderen De werkgroep 

‘Inventarisatie en prognoses’ maakt daarom een prioriteit van het juist en compleet 

inventariseren en omvatten van deze emissies. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de 

feedstocks uit de chemie, maar ook de cement- en staalproductie zijn mee verantwoordelijk. 

In aansluiting op het onderzoek naar een verbeterde inventarisatie zal een studie opgestart 

worden die de reductiemogelijkheden voor dit type van emissies zal bekijken. Gezien deze 

sterk proces- en technologiegebonden zijn, zal deze studie ook beleidsopties verkennen om 

het ingeschatte reductiepotentieel in zo groot mogelijke mate te realiseren. De betrokken 

sectoren zullen actief kunnen deelnemen aan de uitwerking van de studie. 

 Doelgroep/sector(en): 

bedrijven, sectorfederaties 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

2004 

4. Inwerkingtreding 2004 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, ANRE, Administratie Economie, werkgroep inventarisatie en prognoses 

 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten Onderwerp van studie 

2. Socio-economische effecten Onderwerp van studie 

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 
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 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar - - 0,5 

Extra budget 124.000 euro - - 

Begrotingspost 361B1206  361B1106  

De uitwerking en opvolging van dit dossier past binnen het personeelskader dat wordt 

voorzien in het 3e Milieubeleidsplan. In de loop van 2002 worden 2 extra 

beleidsmedewerkers klimaat aangeworven voor de duur van 3 jaar, waarvan een 0,5 VTE dit 

dossier tot zijn/haar takenpakket zal rekenen. Om de continuïteit vanaf 2005 te kunnen 

verzekeren, werd bij de begroting van MINA 3 vanaf 2003 een 0,5 VTE extra aangevraagd 

met de randopmerking dat dit probleem van continuïteit zich pas stelt vanaf 2005. Dit is op 

het einde van de planperiode van dit klimaatbeleidsplan, vandaar enkel de opname van deze 

0,5 VTE in 2005. 



 165 

PROJECT 31: BEVORDEREN WISSELWERKING TUSSEN BOSBELEID EN KLIMAATBELEID 

 Beleidsveld: 

Leefmilieu (Bosbeleid) 

 Projectbeschrijving: 

Tussen bosbeleid en het klimaatbeleid bestaan verschillende en intense wisselwerkingen, 

zeker na de Marrakech-akkoorden waarin de rol van het netto-verschil tussen bebossing-

herbebossing-ontbossing kan meegerekend worden in de nationale boekhouding aan 

broeikasgassen. Nochtans bestaat er ook internationaal nog een beperkte wisselwerking 

tussen het klimaatbeleid en het bosbeleid. De bedoeling van het project bestaat erin de 

relatie tussen beide te versterken door het aantrekken van "een verbindingsagent". Deze 

functie moet vanuit het Vlaams bosbeleid de internationale LULUCF-activiteiten volgen en 

hier aan bijdragen vanuit de Vlaamse beleidscontext. Anderzijds moeten principes vanuit het 

klimaatbeleid verder vertaald worden naar praktische beleidsvoorstellen voor bosbeleid en in 

het verlengde ook voor landbouw. De verbindingsagent zal bij de verdere opvolging van de 

uitvoering van dit klimaatplan nauw samenwerken met andere projecten, zoals bijvoorbeeld 

project 11 (beleidsplan flexibele mechanismen) en 15 (optimale inventarisatie, rapportering 

en prognoseberekening van broeikasgasemissies). 

 Doelgroep/sector(en): 

Bosbouw, Landbouw, Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, Universiteiten 

 Maatregelen: 

1. UITBREIDEN VAN VLAAMSE EMISSIE-INVENTARISSEN MET GEGEVENS ROND LULUCF 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  

 Beschrijving: 

Vlaanderen (en bij uitbreiding ook België) heeft nog steeds geen volledige inventaris 

afgeleverd waarin ook aspecten van landgebruik en bosbouw zijn in opgenomen. 

Vlaanderen miste hier tot voor kort recente en gedetailleerde basisgegevens. Nu de 

eindresultaten van de gewestelijke bosinventaris en de actualisering van de 

boskarteringen beschikbaar zijn (eind 2001), beschikt Vlaanderen nu wel over deze 

gegevens. Deze gegevens moeten nu geïntegreerd worden in de internationale richtlijnen 

voor deze specifieke rapportering. Tevens dient van nu af aan alle internationale 
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ontwikkelingen rond LULUCF-rapporteringen op de voet gevolgd te worden zodat tijdig 

kan teruggekoppeld worden naar processen die de basisgegevens kunnen aanleveren. 

Aansluitend dienen kredieten beschikbaar te zijn voor aanvullende specifieke 

studieopdrachten. In functie van de internationale ontwikkelingen kan het blijken dat het 

huidige bestaande programma rond bosinventarisatie en bosstatistieken zal moeten 

geïntensifieerd worden. Kosten voor deze implicatie zijn nu niet opgenomen.  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, OC-GIS Vlaanderen, VITO, 

Universiteiten, Administratie Land- en Tuinbouw (Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en 

Tuinbouweconomie), Federale diensten leefmilieu, andere gewesten. 

 Budget en personeel: 

Werkingskosten partim voor zendingen, rapporteringen, huisvesting: 10.000 euro/jaar 

(gemeenschappelijk voor het hele project) en algemene werkingskosten partim voor 

2.500 euro/jaar met 1 extra VTE: 55.000 euro/jaar (gemeenschappelijk voor het hele 

project) 

2. VERFIJNEN VAN BOSBELEID IN FUNCTIE VAN HET KLIMAATBELEID 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  

 Beschrijving: 

Het bosbeleid ontwikkelde recent informatieve en stimulerende instrumenten om het 

bosbeheer beter te oriënteren in de richting van een duurzaam beheer (criteria duurzaam 

bosbeheer + subsidies, beheervisie voor openbare bossen). Hoewel deze concepten 

steunen op algemene principes van multifunctionaliteit en natuurgerichtheid, kunnen 

bijzondere bezorgdheden worden meegenomen, waaronder bepaalde maatregelen of 

richtlijnen vanuit het klimaatbeleid. De opdracht hier zal erin bestaan een passende 

vertaling te maken van "gunstige klimaatmaatregelen" naar het bosbeheer en de 

bosbouwpraktijk. Bijvoorbeeld : welke maatregelen kan een bosbeheerder nemen om de 

sink-capaciteit van bossen te verhogen zonder in conflict te komen met andere 

beheersdoelstellingen? Tevens kan vanuit de eigen expertise inzake duurzaam beheer en 

gebruik van houtige gewassen, ondersteunend en adviserend worden meegewerkt aan 

projecten in de landbouw- en energiesfeer (b.v. onderzoek naar de technische 

mogelijkheden en moeilijkheden van korte-omloopteelten onder Vlaamse condities door 

middel van demonstratieprojecten). Bovendien kan in andere projecten uit het 
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klimaatplan, zoals bijvoorbeeld het verder uitwerken van een beleid rond flexibele 

mechanismen, een gerichte inbreng worden verzekerd. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Universiteiten, Administratie Land- en 

Tuinbouw (Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie), Federale diensten 

leefmilieu, andere gewesten, groeperingen bosbeheerders, terreinbeherende 

natuurvereniging, openbare besturen. 

 Budget en personeel: 

zie hoger 

3. BEVORDEREN VAN (DUURZAAM) GEBRUIK VAN BOSPRODUCTEN 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  

 Beschrijving: 

Het is bekend dat de internationale bosbouwgemeenschap de ontwikkelingen in het kader 

van het Kyoto-protocol met gemengde gevoelens ontvangt. Een van de redenen hiervoor 

is het feit dat momenteel het gebruik van bosproducten niet kunnen meegerekend 

worden als opslag van broeikasgassen. Toch worden momenteel reeds scenario's 

ontwikkeld om in een volgende periode "houtoogst" en vastlegging in materialen mee in 

rekening te kunnen brengen. Hout is in dit verband een ideaal product, omdat duurzame 

houtoogst op ecosysteemniveau het evenwicht in de fotosynthesereactie verschuift zodat 

meer koolstof uit de atmosfeer kan worden vastgelegd. Alle materialen waarin hout een 

duurzame bestemming heeft gekregen zijn op die manier ook te beschouwen als een 

koolstofsink. Als milieuvriendelijk materiaal bij uitstek verdient hout bovendien extra 

aandacht. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

AMINAL, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Universiteiten, Vlaamse Bouwmeester, 

Bouw- en houtfederaties, organisaties rond duurzaam bouwen, openbare besturen. 

 Budget en personeel: 

zie hoger 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 1 1 1 

Extra budget 

werking 

studies 

 

12.500 euro 

74.500 euro 

 

12.500 euro 

74.500 euro 

 

12.500 euro 

74.500 euro 

Begrotingspost 
 
personeel 
 
werking 
 
 
 
 
 
 
 
 
studies 

 
 

16131106 
 

1000 euro op 
artikel 12.01 van 

programma 
99.10 

 
2500 euro op 

artikel 
16131201 

 
16131263 

 
 

16131106 
 

1000 euro op 
artikel 12.01 van 

programma 
99.10 

 
 2500 euro op 

artikel 
16131201 

 
361B1206 

 
 

16131106 
 

1000 euro op 
artikel 12.01 van 

programma 
99.10  

 
2500 euro op 

artikel 
16131201 
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PROJECT 32: ENERGIE-INITIATIEVEN IN DE LANDBOUW : ENERGIETEELTEN 

 Beleidsveld: 

Landbouw, bosbeleid, energie 

 Projectbeschrijving: 

Energieteelten en hun gebruik als energiebron zijn CO2–neutraal (substitutie) in vergelijking 

met fossiele brandstoffen. Bovendien leveren zij, ondanks de korte rotatie, toch een bijdrage 

aan de koolstofvastlegging in de bodem. Dit is blijvend en aangroeiend gedurende de hele 

periode dat de energieteelt aanwezig blijft.  

 In meerdere landen werd reeds voor een belangrijke inbreng vanuit energieteelten voor de 

energieproductie gekozen (Zweden, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken). Andere 

landen hebben momenteel proefprojecten lopen (Nederland, Ierland). Vlaanderen staat op 

dit gebied echter nog nergens. Toch is in Vlaanderen wel wat expertise aanwezig zoals 

selectie en veredeling van de te gebruiken klonen en soorten en mogelijke fytopathologische 

problemen (IBW), attitudes van landbouwers en natuurbehoud (IBW), productiegegevens 

(UIA), kosteneffectiviteit (KULeuven). 

Ook heeft het IBW uitgebreide contacten met Waalse en buitenlandse onderzoeksteams die 

werken rond dit thema. Dit zal zeker het binnenhalen van niet aanwezige kennis via 

literatuurstudie en persoonlijke contacten faciliteren. 

Enkele belangrijke belemmeringen bij de landbouwers om energieteelten in te schakelen in 

hun bedrijfsvoering zijn de onduidelijkheden inzake het juridisch statuut van korte-

omloopbossen (rechtsonzekerheid), beperkte of geen stimulansen (subsidies), geen 

gegevens over de rentabiliteit, afwezigheid van enige teeltkennis, onduidelijkheid inzake 

bemestingsmogelijkheden, geen of beperkte afzetmogelijkheden. 

Uit contacten met landbouwers blijkt toch wel enige interesse te bestaan voor energieteelten 

met houtige gewassen : de korte omloop past beter in hun bedrijfsvoering dan tijdelijk bos 

en er wordt iets geteeld dat direct toepassing vindt en dus door hen nuttig geacht wordt. 

Het oplossen van deze knelpunten kan zeker een aantal ondernemende landbouwers 

overtuigen om de stap te zetten naar biomassateelten. 

Niet enkel biomassateelten kunnen bijdragen tot het reduceren of neutraliseren van CO2–

uitstoot. Ook het hout van onrendabele dunningen, kroonhout, snoei- en dunningshout uit 

openbare aanplantingen (vb. beplantingen autostrades) en particulier snoeihout kunnen nu 

reeds een zekere bijdrage geven aan groene energie en de opstart van 

verwerkingseenheden stimuleren. 

Om energieteelten echt ingang te doen vinden bij de landbouw dienen echter eerst een 

aantal vragen en knelpunten te worden weggewerkt. Deze kunnen onderverdeeld worden in 

volgende deelaspecten: 

1) RENTABILITEIT VAN ENERGIETEELTEN IN VERGELIJKING MET DE COURANTE 

LANDBOUWTEELTEN OP BEDRIJFSNIVEAU 

Momenteel loopt een verkennende studie in opdracht van het IBW rond de rentabiliteit van 

korte-omloop bossen met wilgen aan de Universiteit van Bangor. Deze studie loopt in het 

verlengde van een eerdere studie in het kader van een E.U.-5° kaderprogramma-project 

rond populier als een mogelijk alternatief voor akkerbouwbedrijven.  
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Het Steunpunt Duurzame Landbouw heeft voor het werkjaar 2002 een specifieke opdracht 

gekregen om een gelijkaardig studiewerk af te leveren. De financiering hiervan is vervat in 

de jaarlijkse dotatie aan het steunpunt die volledig gefinancierd wordt door ALT. 

Beide studies moeten afgestemd worden op elkaar en zullen aanleiding geven tot meer 

gedetailleerde informatie over de rentabiliteit op bedrijfsniveau van biomassateelten in 

vergelijking met de klassieke teelten, over de stimuleringsmaatregelen die dienen genomen 

te worden om deze teelten rendabel te maken (vb. niveau van het subsidiebedrag, duur en 

niveau van de inkomenssteun) en over de optimale integratie van biomassateelten in de 

bedrijfsvoering. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ALT, CLE, IBW, Steunpunt duurzame landbouw, Geregionaliseerde diensten Ministerie van 

Landbouw,  

2) ONZEKERHEDEN INZAKE JURIDISCH STATUUT 

In een verkennende studie heeft het IBW samen met de Afdeling Bos en Groen reeds een 

aantal knelpunten inzake rechtsonzekerheid in kaart gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de 

onduidelijkheden of deze biomassateelten nu al dan niet onder het Bosdecreet vallen met 

mogelijke consequenties naar bemesting en gebruik van biociden. Vooraleer landbouwers 

zullen overstappen naar biomassateelten dienen deze knelpunten opgelost, in 

overeenstemming met bestaande gewestelijke en Europese plannen en richtlijnen. De 

resultaten van het attitudes-onderzoek moeten vanaf het begin meegenomen worden bij de 

afwegingen ter verbetering van deze rechtsonzekerheid. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

Afdeling Bos en Groen, ALT 

3) ATTITUDES VAN LANDBOUWERS, NATUURBEHOUD, ANDERE GEBRUIKERS VAN DE OPEN 

RUIMTE 

Momenteel loopt bij het IBW een verkennend onderzoek naar attitudes ten opzichte van 

energieteelten bij landbouwers en milieuverenigingen op lokaal niveau. Ook in het kader van 

het VLINA-project 96/04 werd door IGO gelijkaardig onderzoek uitgevoerd. Deze attitudes 

werden gepolst zowel via enquêtes als door middel van 4 contactdagen met landbouwers en 

natuurbeschermers. Hier werden de knelpunten gedetecteerd. Eenmaal deze knelpunten 

weggewerkt of wanneer daarover duidelijker informatie beschikbaar komt wordt dit 

onderzoek naar attitudes best hernomen.  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ALT, BOS en GROEN, IBW, Natuur, Ruimtelijke Ordening, landbouwers 

 Budget en personeel: 

Voor het voorzetten van deze studie voorziet het IWB in 2004 5.000 euro en 1 VTE extra. 

4) “TARGET-AREAS” IN VLAANDEREN OP BASIS VAN BODEMGESCHIKTHEID, MOGELIJKE 

AFZETMARKT, LANDBOUWBEDRIJFSTYPES,…. 

Vanuit landbouw kan in principe biomassaproductie via landbouwteelten overal in het 

agrarisch gebied ingeplant worden. Toch kan het beleid rond energieteelten ook 

gebiedsgericht georiënteerd worden, waarbij de stimulerende maatregelen gericht kunnen 
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aangewend worden. Door het IBW werd in het kader van het Europees project reeds zulke 

kaart met “target areas” gemaakt voor de aanplant van populier op akkergrond, rekening 

houdend met de o.a. type landbouwbedrijven, bodemgegevens, aanwezigheid van speciale 

beschermingszones, … 

Een dergelijke oefening kan uitgewerkt worden voor biomassateelten. Extra inputgegevens 

kunnen hier ondermeer zijn: de aanwezigheid van erosiegevoelige gronden, het reeds 

beschikbaar zijn of gepland zijn van verwerkingseenheden, de aanwezigheid van 

overbemeste of vervuilde gronden (bioremediatie), , bemestingsmethode….om zo de totale 

milieuwinst van energieteelten te evalueren. Vanuit milieubeleid worden de eerste GIS-

analyses voorzien half 2003 met kennisgevind van de resultaten tegen eind 2003. 

 Betrokken instanties: 

AROHM, VLM, OVAM, AMINAL, VOLT, IBW, ALT + CLE 

 Budget en personeel: 

In de begroting van het 3e Milieubeleidsplan wordt 5.000 euro en 0,5 VTE voorzien in 

2003 om deze target areas uit te werken. 

5) PROEF- EN DEMONSTRATIEPROJECTEN, MET HIERAAN GEKOPPELD ONDERZOEK NAAR 

ONDERMEER KOSTEN, BATEN, PRODUCTIE, SOORTEN EN KLONEN, MILIEU-IMPACT (POSITIEF EN 

NEGATIEF) 

Om de landbouwers vertrouwd te maken met energieteelten – er is immers geen ervaring in 

Vlaanderen met zulke teelten - wordt geopteerd voor de aanleg van enkele 

demonstratieprojecten, waarbij de (voorlopige) resultaten van de overige deelprojecten 

worden geïntegreerd. Deze vormen terzelfdertijd een interessant studieproject voor 

multidisciplinair onderzoek. Deze demonstratieaanplanting(en) dienen de mogelijkheid te 

bieden om een volledige rotatie te volgen, van aanplant tot oogst en verwerking en waarbij 

alle bedrijfstechnische en economische aspecten en milieuthema's kunnen belicht en 

onderzocht worden. 

Belangrijk is de betrokkenheid van de landbouwer zelf in het demonstratieproject. Daarom 

moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn, zoals participatie van een actieve 

landbouwer, waarbij niet onbelangrijk is dat er voor de landbouwer een passende 

vergoeding wordt voorzien. 

Volgende fasen worden voorzien: aanplant (keuze van de soorten en cultivars, design van de 

aanplant, basiseigenschappen en voorbereiding van het terrein, aanplantingmethodiek, …), 

onderzoek tijdens de groeifase (onkruidbestrijding, behoefte aan bemesting, 

bodemwateranalyse, impact op de waterhuishouding of erosie, ontwikkeling pathogenen, …) 

oogst (oogsttechniek, opbrengst, transport, chemische analyse van het biomassamateriaal), 

opbrengst (extensieve of intensieve teelt), energie-opwekkingsinstallatie en communicatie. 

Dit laatste onderdeel is zeer belangrijk om de innovatieve landbouwers over de streep te 

krijgen. Objectieve informatie aan een ruime groep landbouwers en frequent goed gespreid 

in de tijd moet gegarandeerd zijn. In het kader van het programma demonstratieprojecten 

zal de ALT een thema opnemen omtrent biomassaproductie via landbouwteelten.  

Naargelang de omvang van de middelen in het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen, kan de 

afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie de demonstratie van energie-

opwekkingsinstallaties subsidiëren.  
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 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Oproep demonstratieprojecten ALT  Eind september 2002 

2. Aanleg demonstratieprojecten Voorjaar 2003 

3. Onderzoeks- en demonstratiefase  2003-2005 en later 

4. Evaluatie 2005 en later 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ALT + CLE, ANRE, VLM, AMINAL (Bos en Groen, Land, Natuur), IBW, andbouworganisaties, 

energieproducenten 

 Budget en personeel: 

Dit thema zal mee worden opgenomen in de oproep 2002 voor demonstratieprojecten vanuit 

de ALT. 

6) AFZETMARKT VOOR DEZE TEELTEN (AANWEZIGHEID, ONTWIKKELING, ALTERNATIEVEN….) 

Momenteel is de afzet van biomassaproducten ten behoeve van energieopwekking uitermate 

beperkt (eigen energieopwekking bij houtverwerkende bedrijven, vergassingsinstallatie Ruien 

van Electrabel). Met de elektriciteitsproducenten dient nagegaan te worden welke de 

mogelijkheden zijn tot uitbreiding van de capaciteit. Het kan energetisch belangrijk zijn dat 

de verwerkingsinstallatie (vb. vergassingsinstallatie) dicht bij de energieproducent of zelfs 

binnen het bedrijf wordt voorzien. De eerste analyses omtrent bestaande mogelijkheden 

worden gepland tegen half 2003. In 2004 kan dan het onderzoek naar de uitbreiding van de 

afzetmarkt van start gaan. 

ANRE kan marktonderzoek en demonstratie van energie-opwekkingsinstallaties financieel 

ondersteunen met middelen uit het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen (zie project 2).  

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ANRE, Energieproducenten, ALT 

 Doelgroepen: 

Landbouwbedrijven, energieproducenten 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota 2002 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

2003-2004 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

 

4. Inwerkingtreding  
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

In het kader van het Structuurplan Vlaanderen wordt 10.000 ha bosuitbreiding voorzien op 

landbouwgronden tegen 2007. Indien deze op termijn gerealiseerd worden via korte-

omloopbossen kan een jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie geproduceerd worden 

van 10.000 x 400 GJ/ha = 4 mio GJ per jaar. 

Of dit potentieel gehaald wordt zal afhangen van het wegwerken van de knelpunten, van 

een degelijke stimuleringsregeling en van de acceptatiegraad bij de landbouw. 

1. Verwachte emissie-reductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel  

Looptijd van de maatregel  

Te realiseren potentieel in functie van 

de tijd (aantal kton per jaar of eenmalige 

reductie) 

 

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU  

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren - Oppervlakte onder energieteelt 

- Productie energie op basis van 

biomassa 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 3,5 4 3 

Extra budget 15.500 euro 17.500 euro 12.500 euro 

Begrotingspost MINA 3/ANRE IBW/ANRE ANRE 
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7.2.3 Categorie 3: Sensibiliseringsacties, informatiecampagnes en 
informatiedoorstroming 

PROJECT 33: SENSIBILISEREN VAN DE LANDBOUWSECTOR DOOR MIDDEL VAN CODES GOED 

LANDBOUWPRAKTIJK  

 Beleidsveld: 

Landbouw 

 Projectbeschrijving: 

Een code van goede praktijk o.a. nutriënten zorgt voor de vertaling van het belang van de 

landbouwsector in de klimaatproblematiek naar belangrijke klimaatparameters in de sector. 

Dit sensibiliseringsinstrument moet de sector vertrouwd maken met de klimaatproblematiek 

en aanzetten tot klimaatvriendelijke praktijken. Deze parameters worden dan ook gekoppeld 

aan praktische aanbevelingen. De reductie van emissies van N2O uit de bodem kan 

bijvoorbeeld bereikt worden door bemesting in functie van de plantbehoeften met beperking 

van de verliezen en braaklegging van terreinen. Een verbeterde energie/eiwitverhouding en 

voederconversie bij rundvee heeft een belangrijke invloed op de CH4-emissies. De 

nutriëntenbalans zou hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn. De bedoeling van de 

nutriëntenbalans is om de aan- en afvoer van nutriënten op het bedrijf zo veel mogelijk op 

elkaar af te stellen en zo de emissies of verliezen van nutriënten en de druk op het milieu te 

verminderen. Daarnaast verschaft de nutriëntenbalans heel wat informatie over de 

nutriëntenstromen op het landbouwbedrijf en over hoe deze best kunnen beheerd worden. 

In project 32 ‘Energie-initiatieven in de landbouw: energieteelten’ wordt een specifiek 

demonstratieproject beschreven dat eveneens streeft naar het sensibiliseren van 

landbouwers inzake de klimaatproblematiek en de mogelijke bijdrage aan het reductiebeleid 

vanuit de landbouwsector. 

 Betrokken of te betrekken instanties: 

ALT, CLE, CLO, Geregionaliseerde diensten Ministerie van Landbouw, Steunpunt Duurzame 
Landbouw, landbouworganisaties 

 Planning: 

Fase (Nagestreefde) Datum 

1. Eerste idee of conceptnota Begin 2003 

2. Volledig projectvoorstel inclusief 

financiering, begroting personeel, tijdspad 

voor implementatie en inschatting 

reductiepotentieel ter goedkeuring van de 

Vlaamse regering 

Half 2003 

3. Principiële goedkeuring door Vlaamse 

regering 

Half 2003 

4. Inwerkingtreding Half 2003 
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 Verwachte effecten en indicatoren: 

1. Verwachte emissiereductie-effecten  

Technisch maximaal reductiepotentieel Sensibiliseringsactie  voor  projecten 8, 18, 

32 

Looptijd van de maatregel  

Bereikbare reductie in 2005 t.o.v BAU  

Bereikbare reductie in 2010 t.o.v BAU Zelfde reductiedoelstelling als project 18 

2. Socio-economische effecten  

3. Indicatoren Nog te ontwikkelen 

 Budget en personeel: 

 2003 2004 2005 

Extra VTE’s/jaar 0,5 - - 

Extra budget 

(excl. personeel) 

7.500 euro - - 

Begrotingspost 54.10   

Het extra personeel en budget wordt gevraagd voor het opmaken van de code goede 

landbouwpraktijk en voor de verspreiding ervan. 

 

 

7.3 Overzicht van de projecten en maatregelen 

Hierna wordt een overzicht gegeven van alle beschreven projecten en maatregelen. Het 

onderscheid tussen de prioritaire (deel 1) en te overwegen (deel 2) projecten blijft 

behouden; evenals de opdeling in de drie categorieën.  

 

7.3.1 Overzicht per beleidsveld 

Hierna wordt een overzicht gegeven van alle projecten en maatregelen per beleidsveld. 
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Tabel 9: overzicht van de projecten en maatregelen per beleidsveld 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

eq) in 2005 t.o.v 

BAU 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

t.o.v BAU 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 

(VTE) 

DEEL 1: PRIORITAIRE PROJECTEN 

CATEGORIE 1: PROJECTEN EN MAATREGELEN MET DIRECT MEETBARE EMISSIEREDUCTIE 

1 Economie Vernieuwde ecologiesteun 

(ontwerp van decreet 

betreffende het 

economisch 

ondersteuningsbeleid) 

 voorjaar 2003 Ex ante berekening 

niet mogelijk, deels 

begrepen in 

projecten 2-5 en 7 

Ex ante 

berekening niet 

mogelijk, deels 

begrepen in 

projecten 2-5 en 

7 

- 2/jaar 

2 Energie Actieplan hernieuwbare 

energie 

  1.235,3 2.185,3 - 2003: 1 ; 2004: 

2 ;  2005: 2 

   Invoeren van een systeem van 

groenstroomcertificaten 

01/01/2002     

   Invoeren van een decretale 

basis voor subsidiëring van 

investeringen in hernieuwbare 

energietechnologieën 

(CO2/REG-decreet) en opzetten 

van marktstimulerings-

programma’s 

2004     

  

 

 

 

 

 

 Intensifiëring van de promotie- 

en informatieactiviteiten rond 

hernieuwbare energiebronnen 

en integratie in het 

Energieagentschap 

 

 

2003     
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N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

BAU 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

t.o.v BAU 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 

(VTE) 

3 Energie Actieplan 

warmtekrachtkoppeling 

  867 2.983 - 1/jaar 

   Uitwerken, invoeren en 

opvolgen van een systeem van 

WKK-certificaten 

2003     

   Intensifiëring van de promotie- 

en informatieactiviteiten rond 

kwalitatieve WKK en integratie 

in het Energieagentschap 

2003     

4 Economie, 

Energie 

Benchmarking- en 

auditconvenanten met 

industriële ondernemingen 

ter verbetering van de 

energie-efficiëntie 

  532 2.735 620.000 in 

2003, 

1.240.000 in 

2004 en in 

2005 

- 

   Afsluiten van 

benchmarkingconvenanten 

Ondertekening eerste 

convenanten in 2002, 

uitvoering eerste energie-

efficiëntieplannen vanaf 

2004 

 

410 2.185 620.000/jaar  

   Afsluiten van auditconvenanten 

 

 

 

 

 

Ondertekening eerste 

convenanten in 2003, 

uitvoering eerste energie-

efficëntieplannen vanaf 

2004  

122 550 620.000/jaar  
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N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

BAU 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

t.o.v BAU 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 

(VTE) 

5 Energie, 

leefmilieu en 

economie 

Energiebeheersing in 

bedrijven met een 

verbruik van meer dan 0,1 

PJ, in uitvoering van het 

CO2/REG-decreet en het 

milieuvergunningsdecreet 

 Medio 2003 (uitvoering 

energie-efficiëntie-

maatregelen vanaf 2004) 

71 319 115.000/jaar 

vanaf 2004 

- 

6 Energie Actieplan REG in 

huishoudens 

  1.252 2.635 - 2,5/jaar 

   Invoering van een 

energieprestatieregelgeving 

(EP) voor (ver)nieuwbouw van 

woningen 

2004     

   Optimaliseren van de controle 

op de naleving inzake 

energieprestaties van woningen 

2002     

   Invoeren van een decretale 

basis voor subsidiëring van 

REG-investeringen (CO2/REG 

decreet) en opzetten van 

subsidieprogramma’s 

2004     

   Invoeren van REG-

openbaredienstverplichtingen 

voor de distributienet-

beheerders en leveranciers van 

elektriciteit aan distributie-

klanten 

2002 (indienen 1e REG 

actieplannen) 

2003 (uitvoeren 1e REG 

actieplannen) 

    

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

   Invoeren van REG-

openbaredienstverplichtingen 

voor de distributie-

netbeheerders en leveranciers 

van aardgas aan distributie-

klanten 

 

 

2003 (indienen 1e REG 

actieplannen) 

2004 (uitvoeren 1e REG 

actieplannen 

    

7 Energie Actieplan REG in de 

tertiaire sector 

  381 1.107 - 0,5 /jaar vanaf 

2004 

   Invoeren van een decretale 

basis voor subsidiëring van 

REG-investeringen (CO2/REG 

decreet) en opzetten van 

subsidieprogramma’s 

2004     

   Beperkte financiering van REG-

demonstratieprojecten in 

Vlaamse administratieve 

overheidsgebouwen, ter 

ondersteuning van de acties 

van het bevoegdheidsdomein 

overheidsgebouwen 

Beperkt in uitvoering     

   Uitvoeren van de cluster 

energie van de gemeentelijke 

en provinciale 

Samenwerkingsovereenkomst 

(voorbeeldfunctie lokale 

overheid) 

 

01/01/2002     

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU budget (euro) (VTE) 

8 Landbouw Subsidiering van 

energiebesparingen in de 

glastuinbouw in het kader 

van het Vlaams Landbouw 

Investeringsfonds 

- In uitvoering 260 410 - - 

9 Leefmilieu Emissiereductiebeleid 

gefluoreerde 

broeikasgassen naar 

koelinstallaties toe 

  414 945 141.298 in 

2003, 97.917 in 

2004 en 2005 

1 /jaar  

   Invoering van een 

erkenningsregeling voor 

koeltechnici 

Implementatie gepland 

tegen 2003 

    

   Aanvullende reglementering 

voor de uitbating van 

koelinstallaties 

Inwerkingtredeing 12/2002     

   Inspectiecampagne rond het 

gebruik van ozonafbrekende 

stoffen en gefluoreerde 

broeikasgassen 

In uitvoering sinds 1998     

10 Leefmilieu Verstrengde regelgeving 

ivm valorisatie stortgassen 

en handhaving van 

verplichte affakkeling 

stortgassen 

- 

 

 

 

 

Inwerkingtreding 12/2002 105 61 74.368 in 2005 - 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

11 Leefmilieu Opstellen beleidsplan 

flexibele mechanismen 

 Europese Richtlijn inzake 

het Europese systeem van 

verhandelbare 

emissierechten: 2005 

Projectgebonden 

mechanismen: ? 

- - 99.157 in 2003 

en 2004, 

148.736 in 

2005 

1 /jaar vanaf 

2004 

12 Woonbeleid Demonstratieprojecten 

rond REG in de sociale 

woningsector 

- - - - - - 

13 Overheidsge-

bouwen 

Energieaudits en -

boekhouding in 

overheidsgebouwen 

 

- 3 fases - - per jaar:: 

124.000 + 

investeringskost  

- 

14 Leefmilieu Reductieplan voor 

salpeterzuur- en 

caprolactamproductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inwerkingtreding gepland 

tegen 2004 

In overleg met de 

sector 

1.675  0.5   vanaf 

2005 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

CATEGORIE 2: BELEIDSONDERSTEUNENDE PROJECTEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

15 Leefmilieu, 

energie 

Optimale inventarisatie, 

rapportering en 

prognoseberekening van 

broeikasgasemissies 

    2003: 37.184 

(VMM), 

276.700 

(ANRE) 

2004: 37.184 

(VMM), 

124.000 

(AMINAL), 

147.300 

(ANRE) 

2005: 37.184 

(VMM), 

147.300 

(ANRE) 

2003: 1 (VMM) 

2004: 2 (VMM) 

2005: 3 (VMM) 

   Werkgroep inventarisatie en 

prognoses 

2002     

   Optimalisatie en uniformisatie 

van de broeikasgasinventaris 

2002     

   Prognoses van 

broeikasgasemissies in een 

BAU-scenario 

 

 

 

 

 

2003     

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU budget (euro) (VTE) 

16 Leefmilieu Studie naar de mogelijke 

inzetbaarheid van 

verhandelbare 

emissierechten 

- Sinds 01/10/2001 NVT NVT  - 

17 Leefmilieu CO2-arme brandstoffen en 

alternatieve voertuigen 

voor het wegverkeer 

- Geplande start in 2003 NVT NVT 2003: 249.000 

2004: 199.000 

2005: 124.000 

0,65/jaar 

18 Landbouw Ontwikkelen van een 

Klimaatactieplan 

Landbouw 

- Begin 2004 NVT NVT Vanuit ALT en 

VOLT: 

2003: 100.000 

Vanuit AMINAL: 

2003: 74.368 

2004: 99.157 

2005: - 

1/jaar vanuit 

ALT en VOLT 

2005: 0,5 

vanuit AMINAL 

19 Woonbeleid Bijkomende maatregelen 

bij het bouwen van 

nieuwe sociale woningen 

 

 

 

 

 

- Sinds 08/2001 - - - - 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU budget (Euro) (VTE) 

CATEGORIE 3: SENSIBILISERINGSACTIES, INFORMATIECAMPAGNES EN INFORMATIEDOORSTROMING 

20 Energie Sensibiliserings- en 

gedragswijzigingscam-

pagne rond REG 

 2000, uitbreiding vanaf 

2003 

  804.000/jaar 2/jaar 

21 Energie Informatiedoorstroming 

over REG tussen 

bedrijven: opzetten van 

een thematisch 

peterschapsproject 

 

 

 

- 2003   2003: 250.000 

2004: - 

2005: te 

bepalen na 

evaluatie 

- 

22 Leefmilieu Energiezuinige rijstijl - Start in 2003 - - 2003: 124.000 

2003: 248.000 

2005: 124.000 

0,35/jaar 

23 Woonbeleid Sensibiliserings- en 

informatiecampagne rond 

REG in de sociale 

woningsector 

- 2003-2004 - - - - 

DEEL 2: TE OVERWEGEN PROJECTEN 

CATEGORIE 1: PROJECTEN EN MAATREGELEN MET DIRECT MEETBARE EMISSIEREDUCTIE 

24 Energie Fonds voor de financiering 

van REG-advies  

 

 

- 2003   250.000/jaar 0,5/jaar 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

25 Energie Invoeren van REG-

verplichtingen voor de 

niet-netgebonden 

brandstofleveranciers 

- 2004 Begrepen in project 

6 

Begrepen in 

project 6 

- 1/jaar vanaf 

2004 

26 Leefmilieu Reductieplan voor 

aardgasdistributiesector 

 

- Opstart voorzien in 2005 130 -  - 

27 Mobiliteit Implementatie van het 

(ontwerp) Mobiliteitsplan 

Vlaanderen (onder 

voorbehoud van resolutie 

Vlaams Parlement) 

De concrete maatregelen 

kunnen niet opgenomen 

worden zolang zij niet 

goedgekeurd werden in het 

kader van het Mobiliteitsplan 

Vlaanderen 

Lopende (deel van de 

maatregelen uit 

mobiliteitsplan maakt reeds 

deel uit van het lopende 

beleid-zie beleidsnota) 

- - - - 

CATEGORIE 2: BELEIDSONDERSTEUNENDE PROJECTEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

28 Leefmilieu Opstellen en uitvoeren 

van een plan voor de 

reductie van de emissie 

van ozonafbrekende 

stoffen en gefluoreerde 

broeikasgassen 

 

 

 

 

 

 

- Midden 2003 - -- 2003: 61.970 

2004: 24.790 

2005: - 

- 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

29 Leefmilieu Actieplan voor een 

efficiënt onderhoud van 

verwarmingsinstallaties 

  25 66,6 2004: 10.000 2004: 5 

2005: 5 

   Versnelde afwerking en 

goedkeuring van het 

ontwerpbesluit van de Vlaamse 

Regering inzake onderhoud en 

nazicht van stooktoestellen voor 

de verwarming van gebouwen 

of voor de aanmaak van warm 

water 

2003     

   Verhoogde controle inzake 

onderhoud en nazicht van 

verwarmingsinstallaties 

2004     

30 Leefmilieu Studie naar de 

reductiemogelijkheden 

van CO2-emissies tgv niet-

energetisch gebruik 

- 2004 NVT NVT 2004: 124.000 2005: 0,5 

31 Leefmilieu Bevorderen wisselwerking 

tussen bosbeleid en 

klimaatbeleid 

    Personeel: 

55.000/jaar 

Werking: 

12.500/jaar 

Studies: 

74.500/jaar 

1/jaar 

   Uitbreiden van de Vlaamse 

emissie-inventarissen met 

gegevens rond LULUCF 

 

-     

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

   Verfijnen van bosbeleid in 

functie van het klimaatbeleid 

-     

   Bevorderen van het (duurzaam) 

gebruik van bosproducten 

-     

32 Landbouw Energie-initiatieven in de 

landbouw: energieteelten 

    15.500 in 2003, 

17.500 in 2004, 

12.500 in 2005 

2003: 3.5 

2004: 4 

2005: 3 

   Rentabiliteitsonderzoek van 

energieteelten in vgl met de 

courante landbouwteelten op 

bedrijfsniveau en bepaling van 

de eventuele 

stimuleringsmaatregelen in 

niveau en tijd, bepaling van de 

optimale introductie van 

energieteelten in 

bedrijfsvorming 

Verkennend onderzoek: 

eind 2002 

uitgebreide studie: begin 

2003 

NVT NVT 2003: 5.000 2003: 1 

   Wegwerken van de 

onzekerheden inzake juridisch 

statuut (bosdecreet van 

toepassing al dan niet, kan 

bemesting, kan 

gewasbescherming,...) 

Verkennend onderzoek: 

lopend 

Opmaken ontwerpbesluiten: 

2003 

Aanpassing regelgeving: 

eind 2003 

NVT NVT - - 

   Verder onderzoek naar 

attitudes van landbouwers, 

natuurbehoud, andere 

gebruikers van de open ruimte 

Verkennend onderzoek: 

uitgevoerd 

Uitgebreide studie: begin 

2003 

NVT NVT - - 

N° Beleidsveld Project Maatregel (Nagestreefde) datum 

van in werking treding 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2-

eq) in 2005 t.o.v 

Reductiepoten-

tieel (kton CO2 

-eq) in 2010 

Extra 

benodigd 

budget (euro) 

Extra 

benodigd 

personeel 
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BAU t.o.v BAU (VTE) 

   Het afbakenen van 

“targetareas” in Vlaanderen op 

basis van bodemgeschiktheid, 

mogelijke afzetmarkt, 

landbouwbedrijfstypes,… 

Uitvoeren GIS-analyse: half 

2003 

NVT NVT 2003: 5.000 2003: 0,5 

   Opzetten van een aantal proef- 

en demonstratieprojecten, met 

hieraan gekoppeld onderzoek 

naar onder meer kosten, baten, 

productie, soorten en klonen, 

milieu-impact (positief en 

negatief) 

Bepaling plaats en 

voorwaarden: najaar 2002-

05-08 aanleg 

demonstratieprojecten: 

voorjaar 2003 

Onderzoeks- en 

demonstratiefase: 2003-

2005 en + 

Evaluatie: 2005 en + 

NVT NVT 12.500/jaar 3/jaar 

   Ontwikkelen van een 

afzetmarkt (aanwezigheid, 

ontwikkeling, alternatieven,…) 

Uitvoeren analyse 

bestaande mogelijkheden: 

half 2003 

Onderzoek naar uitbreiding 

afzetmarkt: 2004 

NVT NVT 2003: 22.500 

2004: 17.500 

2005: 12.500 

2003: 4,5 

2004: 4 

2005: 3 

CATEGORIE 3: SENSIBILISERINGSACTIES, INFORMATIECAMPAGNES EN INFORMATIEDOORSTROMING 

33  Landbouw  Sensibiliseren van de 

landbouwsector door 

middel van codes goed 

landbouwpraktijk 

  Start half 2003  NVT  NVT 2003: 7.500 2003: 0,5 
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7.3.2 Overzicht per broeikasgas 

In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van alle projecten en maatregelen per broeikasgas. 

Hierbij wordt volgende legende gehanteerd inzake de beleidsvelden: 

- Ec: Economie 

- Ov:Overheidsgebouwen 

- En: Energie 

- Wb: Woonbeleid 

- Lf: Leefmilieu 

- Lb: Landbouw 

- Mo: Mobiliteit 
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Tabel 10: Overzicht van alle projecten en maatregelen per broeikasgas 

Doelgroep CO2 CH4 en/of N2O HCFK’s, PFK’s en SF6 Verschillende van de 6 

broeikasgassen 

Industrie 1.Vernieuwde ecologiesteun (Ec) 

4. Benchmarking en auditconvenanten met 

industriële ondernemingen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie (En) 

5. Energiebeheersing in bedrijven met een 

verbruik van meer dan 0,1PJ, in uitvoering 

van het CO2/REG-decreet en het 

milieuvergunningsdecreet (En) 

20. Sensibiliserings- en gedragswijzigings-

campagne rond REG (En) 

21. Informatiedoorstroming over REG 

tussen bedrijven: opzetten van een 

thematisch peterschapsproject (En) 

24. Fonds voor de financiering van REG-

advies aan bedrijven (En) 

30. Studie naar de reductiemogelijkheden 

van CO2-emissies tgv niet-energetisch 

gebruik (Lf) 

 

 

 

 

14. Reductieplan voor 

salpeterzuur- en 

caprolactamproductie 

(Lf) 

9. Emissiereductiebeleid 

gefluoreerde broeikasgassen 

naar koelinstallaties toe (Lf) 

28. Opstellen en uitvoeren 

van een plan voor de reductie 

van de emissie van 

ozonafbrekende stoffen en 

gefluoreerde broeikasgassen 

(Lf) 
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Doelgroep CO2 CH4 en/of N2O HCFK’s, PFK’s en SF6 Verschillende van de 6 

broeikasgassen 

Verkeer en 

vervoer 

27. Implementatie van het (ontwerp) 

Mobiliteitsplan Vlaanderen (onder 

voorbehoud van resolutie Vlaams 

Parlement) (Mo) 

17. CO2-arme brandstoffen en alternatieve 

voertuigen voor het wegverkeer (Lf) 

22. Energiezuinige rijstijl (Lf) 

   

Energie 2. Actieplan hernieuwbare energie (En) 

3. Actieplan WKK (En) 

25. Invoeren van REG-verplichtingen voor 

de niet-netgebonden brandstofleveranciers 

(En) 

26. Reductieplan voor 

aardgasdistributiesector (Lf) 

   

Handel en 

(openbare) 

diensten 

1.Ecologiesteun (Ec) 

7. Actieplan REG in tertiaire sector (En) 

13. Energieaudits en energieboekhouding 

in overheidsgebouwen (Ov) 

20. Sensibiliserings- en gedragswijzigings-

campagne rond REG (En) 

29. Actieplan voor een efficiënt onderhoud 

van verwarmingsinstallaties (Lf) 

 

10. Verstrengde 

regelgeving ivm 

valorisatie van 

stortgassen en 

handhaving van 

verplichte affakkeling 

stortgassen (Lf) 

9. Emissiereductiebeleid 

gefluoreerde broeikasgassen 

naar koelinstallaties toe (Lf) 
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Doelgroep CO2 CH4 en/of N2O HCFK’s, PFK’s en SF6 Verschillende van de 6 

broeikasgassen 

Huishoudens  6. Actieplan REG in huishoudens (En) 

19. Bijkomende maatregelen bij het 

bouwen van nieuwe sociale woningen (Wo) 

12. Demonstratieprojecten rond REG in de 

sociale woningsector (Wo) 

20. Sensibiliserings- en 

gedragswijzigingscampagne rond REG (En) 

23. Sensibiliserings- en 

informatiecampagne rond REG in de sociale 

woningsector (Wb) 

29. Actieplan voor een efficiënt onderhoud 

van verwarmingsinstallaties (Lf) 

   

Landbouw 8. Subsidiëring van energiebesparingen in 

de glastuinbouw ikv Vlaams Landbouw 

Investeringsfonds (Lb) 

31. Bevorderen wisselwerking tussen 

bosbeleid en klimaatbeleid (Lf) 

32. Energie-initiatieven in de landbouw: 

energieteelten (Lb) 

 

 

 

 

33. Sensibiliseren van 

de landbouwsector door 

middel van codes van 

goede landbouwpraktijk 

(Lb) 

 18. Ontwikkelen van een 

Klimaatactieplan Landbouw (Lb) 
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Doelgroep CO2 CH4 en/of N2O HCFK’s, PFK’s en SF6 Verschillende van de 6 

broeikasgassen 

Horizontale 

beleidsas-

pecten 

 

 

 

 

 

  11. Opstellen beleidsplan 

flexibele mechanismen (Lf) 

15. Optimale inventarisatie, 

rapportering en 

prognoseberekening van 

broeikasgasemissies (Lf) 

16. Studie naar de mogelijke 

inzetbaarheid van verhandelbare 

emissierechten (Lf) 

Reductiepo-

tentieel in 

2005 t.o.v 

BAU (CO2-

eq.)1 

4.623,3 kton 235 kton 414 kton  

Reductiepo-

tentieel in 

2010 t.o.v 

BAU (CO2-

eq.)2 

12.440,9 kton 1.736 kton 945 kton  

                                           
1 Niet voor alle maatregelen konden reductiepotentiëlen ingeschat worden 
2 Niet voor alle maatregelen konden reductiepotentiëlen ingeschat worden 
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7.4 Haalbaarheid stabilisatiedoelstelling 1990-2005 

De Vlaamse regering heeft als tussentijdse doelstelling beslist dat de broeikasgasemissies in 

Vlaanderen in 2005 gestabiliseerd moeten worden op het niveau van 1990, op voorwaarde 

dat de federale overheid zich ertoe verbindt om geïntegreerde maatregelen te nemen op het 

vlak van energie, transport, fiscaliteit en productnormering. 

In een BAU-scenario wordt verwacht dat in 2005 de uitstoot van alle broeikasgassen samen 

99.017 kton CO2-eq zal bedragen. Dit is 14.293 kton of 16,8% meer dan in 1990. 

In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de maatregelen en projecten voor dewelke het 

reductiepotentieel kon gekwantificeerd worden. 

Tabel 11: overzicht van de acties met direct meetbare emissiereductie waarvan het 
reductiepotentieel bepaald werd 

Beleidsveld Project Reductie-

potentieel 

(kton CO2-

eq) in 

2005 t.o.v 

BAU 

Reductie-

potentieel 

(kton CO2-

eq) in 

2010 t.o.v 

BAU 

DEEL 1: PRIORITAIRE PROJECTEN 

Energie 6. Actieplan REG in huishoudens 1.252 2.635 

Energie 2. Actieplan Hernieuwbare Energie 1.235,3 2.185,3 

Energie 3. Actieplan Warmtekrachtkoppeling 867 2.983 

Economie, 

Energie 

4. Benchmarkingconvenanten en auditconvenanten 

met industriële ondernemingen ter verbetering van 

de energie-efficiëntie 

532 2.735 

 

Leefmilieu 9. Emissiereductiebeleid gefluoreerde broeikasgassen 

naar koelinstallaties toe 

414 945 

Energie 7. Actieplan REG in de tertiaire sector 381 1.107 

Landbouw 8. Subsidiëring van energiebesparingen in de 

glastuinbouw ikv het Vlaams Landbouw 

Investeringsfonds 

260 410 

Leefmilieu 10. Verstrengde regelgeving ivm de valorisatie van 

stortgassen en handhaving van verplichte affakkeling 

stortgassen 

105 61 

Energie, 

leefmilieu 

5. Energiebeheersing in bedrijven met een verbruik 

van meer dan 0,1 PJ, in uitvoering van het CO2/REG-

decreet en het milieuvergunningsdecreet 

71 319 
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Leefmilieu 24. Reductieplan voor salpeterzuur- en 

caprolactamproductie 

0 1.675 

DEEL 2: TE OVERWEGEN  PROJECTEN 

Leefmilieu 26. Reductieplan voor de aardgasdistributiesector 130 - 

Leefmilieu 29. Actieplan voor een efficiënt onderhoud van 

verwarmingsinstallaties 

25 66,6 

Totaal  5.272,3 15.121,9 

 

De bovenstaande projecten leveren in 2005 een reductiepotentieel op van 5.272,3 kton CO2 

t.o.v. het BAU-scenario. Dit is 37% van de stabilisatiekloof. 

In deel V ‘Het Vlaams klimaatbeleidsplan als basis voor een toekomstgericht, efficiënt en 

integraal klimaatbeleid’ worden verklaringen en oplossingen gezocht voor het beleidstekort 

t.o.v. de stabilisatiedoelstelling 2005. 

Een deel van de projecten met direct meetbare emissiereductie in het voorliggend Vlaams 

klimaatbeleidsplan zijn nog in voorbereiding en zullen het grootste emissiereductiepotentieel 

pas opleveren na 2005. Het plan bevat ook sensibiliserende en informerende projecten die 

ook pas op langere termijn effect zullen teweegbrengen. Het is bekend dat de gebruiker pas 

na verschillende jaren van gerichte communicatie kan overtuigd worden om zijn gedrag 

voorgoed aan te passen. In de eerste editie van dit plan zijn bovendien nog niet alle no-

regret maatregelen uitgeput. Deze maatregelen dienen zeker aan bod te komen bij de eerste 

herziening van dit plan. 

Tijdens de voorbereiding van het Vlaams klimaatbeleidsplan is duidelijk gebleken dat de 

instrumenten waarover de Vlaamse regering beschikt, tekortschieten om een krachtig en 

coherent klimaatbeleid te voeren. Belangrijke instrumenten zijn in handen van de federale 

overheid. De Vlaamse regering engageerde zich dan ook tot de stabilisatiedoelstelling op 

voorwaarde dat de federale regering aanvullende maatregelen neemt op het vlak van 

energie, transport, fiscaliteit en productnormering. De Vlaamse regering is vragende partij 

voor het inwerkingstellen van aanvullende federale maatregelen en wil via de 

overlegorganen een actieve rol spelen in het totstandkomen van de maatregelen. 

Vlaanderen wil echter geenzins de verantwoordelijkheid voor verdere emissiereductie 

volledig afschuiven. Bij de actualisering tijdens de volgende jaren zal het Vlaams 

klimaatbeleidsplan worden uitgebreid met nieuwe projecten. Die zullen deels vorm krijgen uit 

de beleidsondersteunende studies en wetenschappelijke onderzoeksopdrachten die in het 

voorliggend plan reeds zijn opgenomen. Uit de praktijkervaring die zal worden opgedaan bij 

de uitvoering van bestaande projecten, kunnen eveneens nieuwe en betere projecten 

totstandkomen. In overleg met de diverse maatschappelijke actoren in Vlaanderen, zullen 

ook de drempels ten aanzien van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag verder 

geïdentificeerd worden en zullen projecten om ze te elimineren worden uitgewerkt. In elk 

voortgangsrapport zal tenslotte voor de verschillende beleidsdomeinen bekeken worden 

welke extra instrumenten kostenefficiënt kunnen ingezet worden. Het is ook mogelijk dat 

nieuwe beleidsinstrumenten die ter beschikking zijn gekomen bij de recentste 

staatshervorming gebruikt kunnen worden in het klimaatbeleid.
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DDEEEELL  VV::  HHEETT  VVLLAAAAMMSS  KKLLIIMMAAAATTBBEELLEEIIDDSSPPLLAANN  AALLSS  BBAASSIISS  VVOOOORR  EEEENN  

TTOOEEKKOOMMSSTTGGEERRIICCHHTT,,  EEFFFFIICCIIËËNNTT  EENN  IINNTTEEGGRRAAAALL  KKLLIIMMAAAATTBBEELLEEIIDD  

Inleiding 

Vertrekpunt 

Dit Vlaams klimaatbeleidsplan 2002-2005 is het strategisch beleidsplan dat met 

resultaatgerichte, efficiënte en gecoördineerde maatregelen moet leiden tot de reductie van 

de uitstoot van broeikasgassen.  

De reductieprognoses van maatregelen en projecten in het vorige hoofdstuk tonen aan dat 

er een beleidstekort is om de stabilisatiedoelstelling in 2005 waar te maken. Een deel van de 

projecten met meetbare emissiereductie in het voorliggend Vlaams klimaatbeleidsplan zijn 

nog in voorbereiding en zullen het grootste emissiereductiepotentieel na 2005 opleveren. Het 

plan bevat ook sensibiliserende en informerende projecten die op langere termijn effect 

zullen hebben. 

Het uiteindelijk doel van het Vlaams klimaatbeleid is het realiseren van de verplichtingen 

volgend uit het Kyoto Protocol. Dit hoofdstuk wil een eerste aanzet zijn om, vertrekkend van 

de maatregelen en projecten uit het klimaatbeleidsplan een beleidsvisie te ontwikkelen naar 

de Kyoto doelstelling (2008-2012) toe. 

Continu engagement 

De maatregelen en projecten uit dit plan vormen via tussentijdse evaluaties en permanente 

opvolging de basis van een continu leerproces. Naast een betere inventarisatie en prognose 

van de uitstoot van broeikasgassen zal de praktijkervaring met de reductieprojecten en 

bijhorende maatregelen tezamen met de verdere studie over de kosteneffectiviteit van 

maatregelen, ook van die met een bijkomend reductiepotentieel, essentieel zijn om een 

verdere vooruitgang binnen het klimaatbeleid te realiseren.  

Het Vlaams klimaatbeleidsplan bevat maatregelen en projecten die onder verschillende 

Vlaamse bevoegdheden vallen. De betrokken instanties engageren zich niet alleen om deze 

maatregelen uit te voeren  maar ook waar nodig, bij te sturen. Een dynamisch klimaatbeleid 

houdt ook in dat er uit het leerproces nieuwe en nog betere projecten tot stand komen. De 

evaluatie, coördinatie en integratie van deze projecten zal een blijvende rol zijn voor de 

Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen. Het uiteindelijke doel van het Vlaams klimaatbeleidsplan 

en de opvolging ervan is dat er binnen alle bevoegdheidsdomeinen een horizontale 

beleidsreflex ontstaat.  

Dit Vlaams klimaatbeleidsplan houdt een duidelijk beleidsengagement op het niveau van de 

Vlaamse regering in, naast een continu inhoudelijk en ondersteunend engagement vanuit de 

Vlaamse administraties.  

Het Vlaams klimaatbeleidsplan zal een constructieve, autonome Vlaamse bijdrage in het 

Nationaal Klimaatbeleid garanderen. In eerste instantie betekent dit een grondige invulling 

van de Vlaamse bijdrage in het Nationaal Klimaatplan. Het Vlaams klimaatbeleidsplan zal ook 

de basis vormen voor de Vlaamse visie binnen de (nog op te richten) Nationale 

Klimaatcommissie. Het Vlaamse gewest pleit uitdrukkelijk voor een gelijkwaardige 

lastenverdeling tussen de gewesten op vlak van reductie-inspanningen. Voorlopig beslisten 

zowel het Waalse als Vlaamse gewest om de uitstoot van de broeikasgassen in elk gewest 
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apart, tegen 2005 te stabiliseren ten opzichte van het niveau van 1990. De Nationale 

Klimaatcommissie zal ten laatste tegen 2005 een voorstel tot lastenverdeling uitwerken. De 

gelijkwaardige lastenverdeling staat niet gelijk met een gelijke relatieve lineaire reductie1. 

Om de kosten die verband houden met het reduceren van broeikasgassen voor België als 

geheel te beperken, dienen de reducties eerst en vooral te gebeuren daar waar ze het 

goedkoopst zijn. Deze kosteneffectiviteit dient samen met de economische draagkracht van 

de gewesten de bepalende factor te zijn bij het bepalen van de verdeling van de lasten.  

Ten tweede blijft Vlaanderen vragende partij voor het in werking stellen van aanvullende 

federale maatregelen o.m. op vlak van fiscaliteit, productnormering en transport. 

Toekomstvisie 

Naleving van het Kyoto-protocol 

Een belangrijke verwezenlijking van de zevende Conferentie van de partijen (COP) over het 

klimaatprotocol was het omschrijven van een nalevingsregime. Landen die de verplichtingen 

volgend uit het protocol niet nakomen, kunnen vanaf 2012 sancties opgelegd krijgen onder 

de vorm van extra reductieverplichtingen. De concrete bepalingen over een juridisch 

bindende naleving van het Protocol worden tijdens de eerste Meeting of the Parties (MOP)2 

vastgelegd. Deze mogelijke nalevingsverplichting maakt de realisatie van een efficiënt en 

effectief Vlaams klimaatbeleid des te dwingender.  

Activering departementen en doelgroepen 

Het Vlaams klimaatbeleidsplan heeft het oogmerk om verschillende Vlaamse 

beleidsinitiatieven die raakvlakken hebben met het klimaatbeleid te bundelen en te 

coördineren. Een efficiënt klimaatbeleid moet er tevens voor zorgen dat alle mogelijke 

maatschappelijke actoren bij dit beleid betrokken worden en hun deel van de 

verantwoordelijkheid bij het oplossen van deze milieuproblematiek opnemen.  

Deze verantwoordelijkheid kan zich pas ten volle doelgericht manifesteren als er per 

maatschappelijke sector een richtinggevende reductiedoelstelling wordt vastgelegd. De 

doelstelling moet zich baseren op het technologisch en socio-economisch potentieel binnen 

de verschillende doelgroepen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere efficiëntie van de 

instrumenten die in de verschillende sectoren ingezet zullen worden. Op dit ogenblik is de 

kennis over het mogelijke reductiepotentieel van de verschillende sectoren beperkt. Er wordt 

voor gekozen om op basis van de resultaten volgend uit de uitvoering van het 

klimaatbeleidsplan deze potentiëlen verder te af te bakenen. Dit  zal samenlopen met een 

maatschappelijk debat over participatie en verantwoordelijkheid van actoren en doelgroepen 

binnen het Vlaams klimaatbeleid.  

Verdieping en verbreding van het instrumentarium 

Situering 

Deel IV (onderdeel 7.1) van het voorliggend klimaatbeleidsplan bevat deze maatregelen die 

op korte termijn gerealiseerd kunnen worden omdat ze een wezenlijke bijdrage zullen 

leveren op vlak van bestrijding van het broeikaseffect én omdat de implementatie vanuit de 

overheid op het vlak van regelgeving, personele en financiële middelen haalbaar is. Een 

                                           
1 Dit wil zeggen –7,5% reduceren in elk gewest t.o.v. van de 1990 basislijn in elk gewest. 
2 Meeting of the Parties: vergadering van deelnemende partijen aan het Protocol nadat dit in werking 
is getreden.  



 198 

aantal van deze maatregelen hebben naast een bijdrage in de bestrijding van het 

broeikaseffect ook een positieve weerslag op andere milieuthema’s (vb. verzuring en 

vermesting) en tevens gunstige sociale, economische of andere effecten. 

Er kunnen twee opmerkingen bij deze situering gemaakt worden. Ten eerste zijn nog niet 

alle mogelijke kostenefficiënte maatregelen uitgeput. Deze maatregelen moeten zeker aan 

bod komen bij de herziening en opvolging van dit plan. Zoals reeds eerder werd gezegd, 

zullen er op basis van de evaluatie van de projecten uit het voorliggend klimaatbeleidsplan 

bijstellingen en aanvullingen van de maatregelen tot stand komen. Daarenboven zullen 

succesvolle maatregelen uit het buitenland getoetst worden op een mogelijke implementatie 

binnen Vlaanderen. 

Ten tweede is het niet zo dat kostenefficiënte maatregelen op het niveau van de 

doelgroepen per definitie in de praktijk worden gebracht. Er bestaan talrijke barrières - 

socio-economische en psyschologische - die maken dat niet wordt geïnvesteerd in 

energiebesparende technologieën, zelfs al hebben die een korte terugverdientijd. Een van de 

continue opdrachten bij de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan zal de verdere 

identificatie en eliminatie van deze drempels zijn.  

 

Afstemming op aanvullend instrumentarium  

Naast de interne optimalisatie van het klimaatbeleid zal het Vlaamse gewest ook een actieve 

rol blijven spelen binnen de nationale, Europese en internationale beleidsniveaus. Het is 

belangrijk dat het Vlaams gewest ervoor zorgt dat mogelijke federale en Europese 

initiatieven zoveel als mogelijk samen met het Vlaams klimaatbeleid afgestemd worden. 

Daarom is het essentieel dat het Nationaal en Europees klimaatbeleid een degelijke 

opvolging vanuit Vlaanderen kennen en dat de Vlaamse standpunten duidelijk uitgewerkt 

worden. Op nationaal niveau zal de Nationale Klimaatcommissie het forum worden om de 

visie van het Vlaams gewest naar voor te brengen en te verdedigen. Elk voortgangsrapport 

van het Vlaams klimaatbeleidsplan zal een lijst bevatten van federale maatregelen die een 

versterking zouden betekenen voor het Vlaams klimaatbeleid. Die lijst zal Vlaanderen op de 

agenda plaatsen van de Nationale Klimaatcommissie.  

De discussie over de invoering van een Europese energie/CO2 taks heeft tijdens de herfst van 

2001 niet tot conclusies geleid. De kans is uiterst klein dat er op korte termijn een Europese 

energie/CO2 taks komt. Deze onzekerheid neemt niet weg dat op Belgisch niveau de 

discussie hierover kan verder gezet worden. De invoering van een Europees systeem van 

verhandelbare emissierechten heeft naar alle waarschijnlijkheid meer kans op slagen. 

Hieronder wordt de mogelijke situering van deze twee krachtige instrumenten binnen het 

Vlaams klimaatbeleid onder de loep genomen. 

Een studie uitgevoerd door het Federaal Planbureau1 toont aan dat de invoering van een CO2 

taks en een systeem van verhandelbare emissierechten de maatschappelijke kosten om de 

Kyoto-doelstelling te halen, zullen minimaliseren. Bij beide instrumenten zal de markt ervoor 

zorgen dat de beoogde doelgroepen elk voor zich eerst de meest kostenefficiënte 

maatregelen zullen nemen tot op het moment dat deze de kosten van een taks of de 

aanschaf van emissierechten zullen evenaren. De invoering van de hierboven vermelde 

                                           
1 T. Bernheim, “Internationale samenwerking en instrumenten voor de besluitvorming in het 
klimaatbeleid”, planning paper 89, Federaal Planbureau, Augustus 2001 
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instrumenten op zich, zal niet vanzelf tot een kostenminimalisering leiden. Ze moeten op 

elkaar en op reeds aanwezige beleidsinstrumenten afgestemd worden.  

De unilaterale invoering van een CO2 taks hoeft niet perse een gevaar voor de verzwakking 

de concurrentiepositie van Belgische sectoren in te houden1. Uit de taks kan een dubbel 

dividend door verlaging van lasten elders behaald worden zodanig dat er een economisch 

netto nuleffect voor de deelnemende sectoren tot stand komt.  

Het is evenwel niet opportuun om alle sectoren onder dit fiscale systeem te laten vallen. 

Sectoren of bedrijven die niet afgeschermd2 zijn, kunnen (gedeeltelijk) vrijgesteld worden 

van een CO2 taks. Een (gedeeltelijke) vrijstelling van een taks wil niet zeggen dat er geen 

inspanningen geleverd moeten worden om de uitstoot van broeikasgasemissies te beperken. 

De vrijstelling kan in voorkomend geval slechts geschieden als het binnen het Vlaams 

klimaatbeleid duidelijk is dat de betrokken sectoren voldoende vergelijkbare reductie-

inspanningen leveren. Een van de mogelijke instrumenten om deze bijdrage te realiseren is 

de uitvoering van een benchmarkingconvenant. Op dit ogenblik wordt het Vlaamse 

benchmarkingconvenant gefinaliseerd. Dit convenant wordt afgesloten met Vlaamse energie-

intensieve sectoren. 

Zoals reeds eerder werd gezegd, zullen verhandelbare emissierechten de maatschappelijke 

kosten die gepaard gaan met het realiseren van de Kyoto doelstelling, aanzienlijk beperken. 

De Europese Commissie heeft op 29 oktober 2001 een voorstel tot richtlijn inzake een 

Europees systeem van verhandelbare emissierechten ingediend. Vlaanderen heeft er alle 

belang bij dat deze richtlijn zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Het toepassingsgebied van 

de richtlijn komt grotendeels overeen met de sectorale doelgroepen van het 

benchmarkingconvenant. Daarom wordt er in het convenant een clausule voorzien die ervoor 

zorgt dat het convenant conform zal zijn met de uitvoering van de richtlijn verhandelbare 

emissierechten. Samen met deze clausule voorziet de Vlaamse overheid ook een 

evaluatiemoment om de afstemming op de eventuele richtlijn verder te verzekeren. 

Het convenant zal een belangrijke rol spelen bij een billijke toekenning van emissierechten. 

Het is eerlijker om op basis van energie/CO2-efficiëntie emissierechten toe te kennen dan de 

toekenning op de historische uitstoot te baseren. De laatstgenoemde wijze van toekenning 

houdt een beloning in voor bedrijven die in het verleden geen inspanningen leverden om hun 

emissies te reduceren. Het toekennen van emissierechten op basis van nationale 

allocatieregels houdt daarenboven het risico in dat er een mogelijke concurrentievervalsing 

ontstaat tussen Europese bedrijven. Daarom is het essentieel dat Vlaanderen binnen de 

nationale en Europese discussie over de voorgestelde richtlijn voor geharmoniseerde 

Europese allocatieregels pleit. Verder vraagt Vlaanderen dat deze allocatieregels 

hoofdzakelijk gebaseerd worden op wetenschappelijke, objectiveerbare normen.  

De voorgestelde richtlijn gaat ervan uit dat de eerste handelsperiode voor verhandelbare 

emissierechten in 2005 start. In de tussentijd zal het Vlaamse benchmarkingconvenant een 

belangrijke eerste stap zijn naar een rationeler energiegebruik binnen de energie-intensieve 

industrie. Het convenant vormt ook de basis van een leerproces voor de toepassing van de 

geplande richtlijn. De ervaringen opgedaan bij het tot stand komen van deze 

                                           
1 F. Bossier, Th. Bréchet, M. Englert, et al., “Variantes de réductions des cotisations sociale 
employeurs et de modalités de financements alternatives, Rapport intérimaire”, Federaal Planbureau, 
14 juli 1995. 
2 Dit zijn energie-intensieve bedrijven die het grootste deel van hun omzet in het buitenland realiseren. 
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beleidsovereenkomst en de uitvoering ervan zullen ook bij de verdere Europese 

onderhandelingen over de richtlijn een waardevolle bijdrage leveren. 

Als de Europese discussie over verhandelbare emissierechten op niets uitdraait, dan kan er 

op eigen houtje een intern emissiehandelsysteem opgezet worden. Dit systeem zal evenwel  

een beperkter voordeel op vlak van kosteneffectiviteit bieden. Het nationaal systeem biedt 

wel de mogelijkheid om een breder toepassingsgebied te creëren dan dat uit de 

voorgestelde Europese richtlijn. Een nationaal systeem van verhandelbare emissierechten zal 

omwille van de bescherming van de concurrentiepositie van Belgische bedrijven best met 

een relatieve beperking1 werken.  

Emissiereducties in het buitenland 

Het Protocol van Kyoto creëerde drie zogenaamde flexibiliteitsmechanismen. Deze 

mechanismen laten toe dat bepaalde emissiereducties niet in eigen land gebeuren maar door 

reductieprojecten of aankoop van rechten in andere landen gebeuren. 

Naast het mogelijk Europees systeem van verhandelbare emissierechten bestaat er op 

niveau van de Annex-I-landen2 vanaf 2008 ook de mogelijkheid om, binnen de regels van 

het Kyoto Protocol, emissierechten te verhandelen. Het aankopen van vervuilingsrechten kan 

op het eerste zicht een goedkope oplossing lijken om een eventueel beleidstekort tegen 

2012 in te vullen. Op termijn is dit uit economisch perspectief geen duurzame oplossing. Na 

2012 zal er hoogstwaarschijnlijk elk jaar opnieuw een aantal vervuilingsrechten gekocht 

moeten worden. Dit is een continue investering met een laag economisch rendement. Het is 

interessanter om in eigen land maatregelen te nemen die op eerste zicht duurder zijn dan de 

aankoop van vervuilingsrechten maar op termijn terugverdiend worden door het vermijden 

van de aanhoudende kosten door aankoop van emissierechten. 

Tenslotte zijn er de twee project-gebonden mechanismen, met name ‘gezamenlijke 

tenuitvoerlegging’ (Joint Implementation-JI) en ‘mechanismen voor schone ontwikkelingen’ 

(Clean Development Mechanisms-CDM). In de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen (met 

name de werkgroep flexibiliteitsmechanismen) zal er in eerste instantie een juridisch kader 

uitgewerkt worden om deze instrumenten, afhankelijk van de gestelde prioriteiten, te 

operationaliseren. Vlaanderen zal ten opzichte van deze mechanismen een pragmatische 

houding blijven aannemen. De prioriteit zal immers gegeven worden aan het reduceren van 

emissies op eigen grondgebied of binnen het mogelijk kader van het Europees systeem van 

verhandelbare emissierechten. Langs de andere kant zijn er de zware verplichtingen volgend 

uit het Kyoto Protocol die ervoor zullen zorgen dat niet alle reducties in Vlaanderen zelf 

tegen een aanvaardbare kostprijs kunnen gebeuren. Daarom is het belangrijk enerzijds dat 

maatregelen steeds naar  kosteneffectiviteit geëvalueerd worden en dat er rond deze 

mechanismen een verdere kennisopbouw en netwerking gebeurt tesamen met een 

maatschappelijk en beleidsdebat. 

Conclusie 

Het Vlaams klimaatbeleid eindigt niet met dit klimaatbeleidsplan. Het beleidsplan is het 

startschot voor een continu en groeiend engagement vanuit de Vlaamse regering daarbij 

ondersteund door de leden van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen om de  internationale 

verplichtingen inzake klimaatverandering te realiseren. De opvolging van het plan zal leiden 

                                           
1 Dit betekent een beperking van de CO2 uitstoot per eenheid geproduceerd goed. 
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tot de realisatie, verbetering en aanvulling van de vooropgestelde projecten en maatregelen 

en dit binnen de sociale en economische context van Vlaanderen. 
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DDEEEELL  VVII::  KKLLIIMMAAAATTBBEELLEEIIDD  OOPP  AANNDDEERREE  BBEELLEEIIDDSSNNIIVVEEAAUUSS  

8 INTERNATIONAAL KLIMAATBELEID 

8.1 Kaderverdrag inzake Klimaatsverandering 

Afspraken om de kans op klimaatsverandering door een versterkt broeikaseffect te 

verkleinen, worden in de eerste plaats internationaal gemaakt. Het “Raamverdrag inzake 

Klimaatsverandering” (Rio, 1992) werd ondertekend door 154 landen waaronder België. Met 

dit verdrag streven de Verenigde Naties naar een stabilisatie van de broeikasgasemissies in 

de atmosfeer op een niveau waarbij een gevaarlijke antropogene verstoring van het 

klimaatsysteem wordt vermeden. Dit moet bereikt worden binnen een tijdsspanne die 

voldoende groot is om ecosystemen op natuurlijke wijze te laten inspelen op eventuele 

klimaatswijzigingen, de mondiale voedselproductie te verzekeren en tenslotte de 

economische ontwikkeling op een duurzame wijze te garanderen. Om de toename van het 

broeikaseffect tegen te gaan, voorziet het verdrag in maatregelen om een stabilisatie van de 

CO2-emissies tegen het jaar 2000 te bekomen ten opzichte van het referentiejaar 1990. 

Een stabilisatie van de emissies wil niet zeggen dat het klimaat in de toekomst niet verder zal 

wijzigen. De broeikasgassen hebben immers een lange levensduur en kunnen lang na hun 

uitstoot nog bijdragen tot de opwarming van de atmosfeer. Een overzicht van de levensduur 

van de broeikasgassen is weergegeven in Tabel 12. Daarnaast is ook hun 

opwarmingspotentieel (Global Warming Potential of GWP) weergegeven na resp. 20, 100 en 

500 jaar. Dit cijfer weerspiegelt de relatieve bijdrage (t.o.v CO2) van hun emissie tot de 

opwarming van de atmosfeer voor de respectievelijke termijnen. 
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Tabel 12: Levensduur van de broeikasgassen uit het Kyoto Protocol (naar IPCC, 2001) 

Broeikasgas Levensduur (jaren) GWP na 20 jaar GWP na 100 jaar GWP na 500 jaar 

CO2 5-200 1 1 1 

CH4 12 62 23 7 

N2O 114 275 296 156 

HFK 0,3 (HFK161)-260 (HFK23) 40 (HFK161)-9.400 

(HFK23) 

12 (HFK161)-12.000 (HFK23) 4 (HFK161)-10.000 (HFK23) 

PFK 2.600 (C3F8; C4F10)-50.000 

(CF4) 

3.900 (CF4)-8.000 (C2F6) 5.700 (CF4)-11.900 (C2F6) 8.900 (CF4)-18.000 (C2F6) 

SF6 3.200 15.100 22.200 32.400 
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Volgens het IPCC zal de gemiddelde temperatuur op aarde blijven stijgen nadat een 

stabilisatie van de atmosferische broeikasgasconcentraties bereikt is. Figuur 16 toont de 

toename van de gemiddelde wereldtemperatuur bij stabilisatie van de CO2-concentraties op 

verschillende niveaus. 

Figuur 16: Toename van de gemiddelde wereldtemperatuur bij verschillende CO2 
stabilisatieniveaus (naar IPCC, 2001) 

 

Het uiteindelijke doel van het Verdrag is de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer 

op zo’n niveau te stabiliseren dat geen gevaarlijke wijzigingen in het klimaat optreden. Op 

basis van verschillende scenario’s maakte het IPCC een inschatting van de termijn, nodig 

voor stabilisatie van de CO2-concentraties op een bepaald niveau. Stabilisatie van de globale 

CO2-concentratie op 450, 650 of 1000 ppm vereist een reductie van de CO2-emissies tot 

onder het niveau van 1990 binnen resp. enkele tientallen jaren, binnen 100 jaar en binnen 

200 jaar. 

De landen die het klimaatverdrag hebben geratificeerd moeten een aantal verplichtingen 

nakomen: 

- een inventaris opmaken van hun emissie aan broeikasgassen; 

- nationale plannen uitwerken voor de stabilisering of vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen; 

- het wetenschappelijk en technisch onderzoek steunen over het klimaatsysteem, evenals 

de ontwikkeling en verspreiding van relevante technologieën; 

- promotie voeren voor educatie- en sensibiliseringprogramma's over klimaatverandering. 
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Het klimaatverdrag duidt de geïndustrialiseerde landen aan als hoofdverantwoordelijke voor 

de uitstoot, nu en in het verleden. Zij worden daarom geacht de voortrekkersrol te spelen bij 

het nemen van maatregelen en hebben een aantal bijkomende verplichtingen: 

- een beleid voeren zodat de netto emissie van broeikasgassen in 2000 niet hoger is dan in 

1990; 

- bijkomende financiële en technische ondersteuning aan ontwikkelingslanden geven, 

zodat ook zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen; 

- ontwikkelingslanden die speciaal kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering 

financieel bijstaan, zodat zij zich aan deze gevolgen kunnen aanpassen. 

De staten die het klimaatverdrag hebben ondertekend komen elk jaar samen tijdens de 

zogenaamde Conferentie van de Partijen (COP). Op deze jaarlijkse wereldklimaattop wordt 

de uitvoering van het verdrag geëvalueerd. Al bij de eerste bijeenkomst in 1995 in Berlijn 

werd vastgesteld dat de verplichtingen die de geïndustrialiseerde landen door het verdrag 

opgelegd kregen niet volstaan. Daarom werd tijdens de derde Conferentie van de Partijen, 

die in december 1997 plaatsvond in het Japanse Kyoto, een bijkomend protocol 

ondertekend. 

8.2 Het Protocol van Kyoto 

8.2.1 Reductiedoelstellingen 

In het Protocol van Kyoto is afgesproken dat de industrielanden hun globale uitstoot van 6 

broeikasgassen tegen de periode 2008 tot 2012 met gemiddeld 5 % moeten verminderen 

tegenover 1990. Het betreft koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en de 

zogenaamde groep van gefluoreerde broeikasgassen bestaande uit HFK’s of 

waterstoffluorkoolwaterstoffen, PFK’s of perfluorkoolwaterstoffen en SF6 of 

zwavelhexafluoride. 

De reductiedoelstelling van 5,2% wordt niet gelijk verdeeld over alle landen. Zo zullen de 

Europese Unie, Zwitserland en enkele Oost-Europese landen hun uitstoot met 8% moeten 

verminderen, de Verenigde Staten met 7% en Japan met 6%. Landen zoals Rusland en 

Oekraïne maar ook Nieuw-Zeeland moeten zich aan een stabilisatie houden. Noorwegen 

(+1%), maar vooral IJsland (+10%) en Australië (+8%) mogen hun emissies zelfs nog 

verhogen tegenover het niveau van 1990. 

De ontwikkelingslanden krijgen van het protocol geen verplichtingen, hoewel een aantal 

onder hen (bv India, China, Brazilië en enkele Zuidoost Aziatische landen) in volle 

economische ontwikkeling zijn en zeker in de toekomst een aanzienlijk deel van de emissies 

van broeikasgassen voor hun rekening zullen nemen. Er zal daarom later worden bekeken 

hoe de economische ontwikkeling van deze landen in overeenstemming kan worden 

gebracht met de doelstellingen van het mondiale klimaatbeleid. 

Om de doelstellingen te halen moeten enerzijds de emissies van broeikasgassen 

verminderen. Anderzijds kan men ook gebruik maken van koolstofputten: bepaalde 

landgebruiksactiviteiten, veranderingen daarin alsook bebossing en herbebossing kunnen 

koolstof vastleggen en alzo emissies als het ware compenseren.  

Het protocol is juridisch bindend. Bijgevolg kan het niet behalen van de doelstellingen leiden 

tot juridische sancties voor de desbetreffende landen. 
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8.2.2 Beleidsinstrumenten 

In de tekst van het protocol vinden we een aantal suggesties van beleidsmaatregelen. Het 

verhogen van de energie-efficiëntie is er één van, naast duurzaam landgebruik en 

bescherming van bossen. Ook in het verkeer moet er een daling komen van de uitstoot. 

Deze lijst van maatregelen is echter alleen maar indicatief. De Europese Gemeenschap wou 

nochtans één van meer bindende kracht, maar dat werd door andere landen, met name de 

Verenigde Staten, ervaren als een inbreuk op hun nationale soevereiniteit. 

Het waren vooral de Verenigde Staten die er op aandrongen een vermindering van de 

emissies te realiseren door het gebruik van marktgeoriënteerde mechanismen. De idee 

hierachter is dat het gebruik van economische beleidsinstrumenten de - onvermijdelijke - 

kosten die emissiesreducties met zich meebrengen kan beperken tot een minimum. Het 

verhandelen van emissierechten, de gezamenlijke tenuitvoerbrenging en de mechanisme 

voor schone ontwikkeling zijn drie voorbeelden van zulke instrumenten. Deze Kyoto 

mechanismen worden ook wel “flexibiliteitsmechanismen” genoemd, omdat ze het behalen 

van de reductiedoelstellingen voor individuele partijen versoepelen. 

VERHANDELEN VAN EMISSIERECHTEN 

De emissiedoelstellingen uit het protocol kennen aan elke partij een bepaald quotum toe, 

een vaste hoeveelheid broeikasgassen die het land in kwestie gemiddeld jaarlijks mag 

uitstoten in de periode 2008-2012. Indien een land een grotere reductie heeft gerealiseerd 

dan degene die haar opgelegd wordt, heeft het een overschot op zijn toegelaten quotum. 

Het Protocol laat toe dat dergelijke landen dit overschot verkopen, met name aan landen die 

zelf meer zullen uitstoten dan wat het protocol hen toestaat. 

Dit systeem zorgt er voor dat de inspanningen op een efficiënte, d.w.z. goedkope manier 

worden verdeeld. Landen die op een goedkope wijze meer kunnen doen dan wat verplicht is, 

zullen dat ook werkelijk doen omdat ze de overtollige emissierechten dan kunnen verkopen. 

Landen die zelfs met zeer grote inspanning de norm niet zouden halen, worden daardoor in 

staat gesteld om op een betaalbare manier toch in orde te zijn met hun verplichtingen. Het 

gemeenschappelijke resultaat is hetzelfde, terwijl de totale kosten lager liggen. 

Het waren vooral de Verenigde Staten (VS) die van dit systeem wilden gebruik maken. Er 

bestaat in de VS bij de Senaat en bij de industrie immers nogal wat weerstand tegen de 

inspanningen die zullen nodig zijn om de doelstellingen van het protocol te kunnen halen. 

Het opkopen van emissies in het buitenland, en dan met name in Rusland, bieden soelaas. 

Rusland zou zelfs zonder bijkomende inspanningen een groot overschot hebben op zijn 

toegestane hoeveelheid. Rusland heeft immers sinds 1990 een sterke daling van zijn 

emissies gekend door een sterke economische terugval terwijl het zich volgens het protocol 

enkel dient te houden aan een stabilisatie op het niveau van 1990. Rusland zal dus zeker 

emissiereducties verkopen. Omdat deze emissiereducties er gekomen zijn zonder specifieke 

beleidsmaatregelen en het hier dus eigenlijk niet gaat om het effectief realiseren van 

emissiereducties, heeft de Europese Gemeenschap zich steeds terughoudend opgesteld ten 

opzichte van dit gegeven.  

 

PROJECTEN VAN GEZAMELIJKE TENUITVOERBRENGING 

Via projecten van gezamenlijke tenuitvoerbrenging kunnen emissiekredieten overgedragen 

worden van het ene geïndustrialiseerde land naar het andere. 
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Tussen twee industrielanden onderling bestaat namelijk de mogelijkheid om samen te 

werken om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Het donorland investeert daarbij 

in projecten voor emissievermindering in het gastland, in ruil voor “emissiekredieten”. Deze 

kredieten mag het donorland dan optellen bij zijn eigen emissiequotum. 

De drijfveer achter dit systeem, dat in het Nederlands wordt aangeduid met de term 

“gezamenlijke tenuitvoerbrenging” of in het Engels ‘Joint Implementation’ (JI), is de lagere 

investeringskost die noodzakelijk is om emissiereducties in het gastland waar te maken. 

MECHANISMEN VOOR SCHONE ONTWIKKELING 

Projecten in de lijn van gezamenlijke tenuitvoerbrenging zijn ook mogelijk met 

ontwikkelingslanden, maar dan binnen het kader van het “mechanisme voor schone 

ontwikkeling” of in het Engels ‘clean development mechanism’ (CDM). Dit mechanisme werd 

onder het protocol opgericht om ervoor te zorgen dat in de ontwikkelingslanden schone 

technologieën worden geïntroduceerd. Milieuvriendelijke investeringen in 

ontwikkelingslanden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd, kunnen 

gecertificeerde emissiereductiekredieten genereren. Het donorland kan deze dan gebruiken 

om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het grote verschil met projecten van gezamenlijke 

tenuitvoerbrenging, is dat ontwikkelingslanden geen emissiereductieverplichtingen voor 

broeikasgassen opgelegd krijgen. Investeringen in ontwikkelingslanden genereren dus een 

netto-instroom van emissiekredieten. 

8.2.3 De praktische uitvoering 

Het protocol treedt in werking nadat 55 landen het ratificeren. Bovendien moet de 

gemeenschappelijke CO2-uitstoot van de geïndustrialiseerde landen die het protocol 

ratificeren minstens 55% bedragen van de totale uitstoot van de hele geïndustrialiseerde 

wereld in het referentiejaar 1990. De Europese Unie vertegenwoordigt bijvoorbeeld 24% van 

deze uitstoot, terwijl het aandeel van de Verenigde Staten 36% bedraagt. Omwille van dit 

grote aandeel zette de terugtrekking van de VS uit het protocol de ratificatie ervan op de 

helling. 

Het protocol heeft de mogelijkheid van een interne lastenverdeling of de ‘bubble’ 

opgenomen. Concreet betekent dit dat de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in de 

periode 2008-2012 hun totale broeikasgasemissies met 8% dienen te reduceren ten opzichte 

van het referentiejaar 1990. De Europese Gemeenschap mag verder zelf interne afspraken 

maken over de lastenverdeling tussen haar lidstaten. De Europese Gemeenschap wordt 

evenwel als één deelnemende partij beoodeeld. Indien op het einde van de eerste 

verbintenisperiode 2008-2012 de Europese emissiereductiedoelstelling niet gehaald wordt, 

kunnen individuele lidstaten aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van hun 

verbintenissen. Wordt de Europese doelstelling wel behaald, dan zal geen enkele lidstaat 

juridisch bestraft worden onder de bepalingen van het protocol. In de komende jaren zal er 

wel een intern Europees handhavingsysteem ontwikkeld worden dat van toepassing zal zijn 

op de verschillende lidstaten. 

8.3 Conclusies COP7 te Marrakech 

Van 29 oktober tot 10 november 2001 kwam in Marrakech, Marokko, de 7e Conferentie van 

de Partijen (COP7) bijeen. Bijna alle vergadertijd werd gebruikt voor de vertaling van het 

akkoord van Bonn (juli 2001) naar juridische besluiten. De besluiten werden als pakket 
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aangenomen. Dit betekent dat de partijen in staat zijn om het Protocol van Kyoto te 

ratificeren. Hierna worden de belangrijkste resultaten van COP7 samengevat. 

NALEVINGSREGIME 

Het nalevingsregime dat in Bonn werd uitgewerkt, werd bevestigd. Partijen die hun 

doelstellingen niet realiseren, zullen hun tekort moeten goedmaken in een volgende 

verbintenisperiode: hun reductiedoelstelling zal dan met een extra 30% verzwaard worden. 

Bovendien mogen zijn niet deelnemen aan emissiehandel.  De formele beslissing over het 

juridisch afdwingbare karakter van dit regime werd uitgesteld tot de eerste bijeenkomst van 

de Partijen bij het Kyoto Protocol (COP/MOP1). Koolstofputten 

Er werden kwaliteitseisen vastgelegd voor de emissiereductie-eenheden, voortvloeiend uit 

koolstofputten (‘sinks’). Tevens werd een besluit genomen over het maximaal aantal 

reducties dat partijen kunnen meetellen als gevolg van bosbeheer. Partijen kunnen nu al 

starten met sinksprojecten onder het CDM maar de feitelijke regels hieromtrent zullen pas op 

COP9 vastgelegd worden. 

KYOTO MECHANISMEN 

Alle regels voor de 3 Kyoto mechanismen of flexibele mechanismen zijn uitgewerkt. De leden 

van het uitvoerend comité van het CDM werden benoemd en zijn onmiddellijk na de COP-

vergadering aan de slag gegaan. 

MONITORING EN RAPPORTAGE 

De partijen moeten een goede emissieboekhouding bijhouden. Door deze inventaris te 

vergelijken met het toegestane nationale emissiebudget, inclusief Kyoto mechanismen en 

‘sinks’, kan aangetoond worden dat landen hun emissiereductieverplichting nakomen. 

Partijen zijn verplicht om jaarlijks een goede inventaris in te leveren om aan de Kyoto 

mechanismen te mogen deelnemen. Voor de sinks geldt een analoge regel. 

‘BANKING’ 

Een ander belangrijk aspect was het opsparen van eenheden (‘banking’) voor een volgende 

verplichtingenperiode. Kredieten uit emissiehandel alsook eenheden uit de flexibele 

mechanismen JI en CDM kunnen gedeeltelijk meegenomen worden, terwijl de ‘sinks’ 

eenheden niet kunnen overgezet worden naar een volgende verplichtingenperiode. 

ONTWIKKELINGSLANDEN 

De onderhandelingen over de onderwerpen mbt ontwikkelingslanden waren op COP6 in Bonn 

reeds afgerond. In Marrakech werden enkel nog de juridische besluiten vastgelegd. 

Daarnaast werden besluiten genomen die betrekking hebben op minst ontwikkelde landen: 

- aanvaarding van richtlijnen voor het opstellen van nationale actieprogramma’s voor 

aanpassingen aan een wijzigend klimaat (National Action Prgram for Adaptation of 

NAPA); 

- instelling van een gemengde expertgroep; 

- richtsnoer voor het ‘Global Environmental Fund’ (GEF) voor financiering van het 

werkprogramma voor de minst ontwikkelde landen, in het bijzonder voor de uitwerking 

van NAPA’s. 
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9 EUROPEES KLIMAATBELEID 

De Europese Unie werkt al sedert 1990 aan een strategie inzake klimaatverandering. De 

Raad van de Europese Unie heeft sedertdien reeds talrijke sessies gewijd aan dit thema. In 

1990 besloot de Europese Gemeenschap om tegen het jaar 2000 de uitstoot van CO2 te 

stabiliseren tot het peil van 1990. In 1991 nam dezelfde formatie van de Raad conclusies 

aan, waarin de Commissie voor het eerst werd gevraagd concrete maatregelen voor te 

stellen, gebaseerd op haar Mededeling “Europese strategie ter beperking van CO2-emissies 

en verbetering van energie-efficiëntie”. 

Met de goedkeuring van het Protocol van Kyoto, werd de Europese Unie een reductie van 

8% tegen 2010-2012 opgelegd en dit ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dit betekent 

dat de emissies met 3.840 MIO ton CO2-eq per jaar moeten dalen. 

9.1 Lastenverdelingsakkoord 

Op de Europese Raad van Leefmilieuministers van 16 juni 1998 bereikten de Lidstaten 

overeenstemming over de interne lastenverdeling, voor de uitvoering van het Protocol van 

Kyoto. Deze verdeling is weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13: verdeling van de EU reductiedoelstelling over de lidstaten 

Land Emissiereductiedoelstelling 2008/2010-2012 voor de 

korf van CO2, N2O, CH4, HFK, PFK, SF6 (% t.o.v 1990) 

België -7,5 

Denemarken -21 

Duitsland -21 

Finland 0 

Frankrijk 0 

Griekenland +25 

Ierland +13 

Italië -6,5 

Luxemburg -28 

Nederland -6 

Oostenrijk -13 

Portugal +27 

Spanje +15 

UK -12,5 

Zweden +4 

België verbond er zich toe om in de periode 2008-2012 de totale uitstoot van broeikasgassen 

met 7,5% te reduceren ten opzichte van 1990. Emissieresultaten voor 1998 toonden toen 

echter reeds een stijging van de totale broeikasgasemissies met 8% ten opzichte van 1990. 

Het engagement aangegaan door België in het kader van het Protocol van Kyoto is 

ambitieus. Voortgaande op de vastgestelde trend van stijgende CO2-emissies zal het behalen 
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van de vooropgestelde doelstelling voor België een opdracht zijn, waarbij naast eigen beleid 

en maatregelen ook gebruik zal moeten gemaakt worden van flexibele mechanismen. 

Op 31 mei 2002 hebben de Europese Unie alsook haar lidstaten de instrumenten ter 

ratificatie van het Protocol neergelegd bij het UNFCCC. 

9.2 Europees programma inzake klimaatsverandering (ECCP) 

In 2000 legde de Commissie aan de Raad een mededeling voor die de start inluidde van het 

Europese Programma inzake Klimaatverandering (EPK). Dit is een breed opgezet programma 

waarin de Commissie samen met de belanghebbenden afkomstig uit de lidstaten, het 

bedrijfsleven en de niet gouvernementele organisaties het reductiepotentieel en de kosten 

onderzocht van een reeks communautaire beleidsinitiatieven. Hiertoe werden zes 

werkgroepen opgericht: energievoorziening, energieverbruik, transport, industrie, onderzoek 

en tenslotte flexibele mechanismen. Het programma volgt een tweesporenbeleid: enerzijds 

worden maatregelen ter reductie van broeikasgasemissies onderzocht en anderzijds worden 

de mogelijkheden van een systeem inzake emissiehandel nagegaan. 

De eerste fase van het EPK werd inmiddels afgerond. Het eindrapport van de Commissie, dat 

werd voorgesteld in juni 2001, bevat een veertigtal maatregelen, ingedeeld in drie 

categorieën, naargelang de fase van ontwikkeling waarin ze zich bevinden. Deze 

maatregelen werden voorgesteld op basis van criteria als kosteneffectiviteit, 

reductiepotentieel, tijdshorizon en politieke aanvaardbaarheid. 

Tijdens de zitting van de Raad van de ministers bevoegd voor het leefmilieu van de EU heeft 

de Commissie uit deze “catalogus” een pakket van maatregelen geselecteerd die aan de 

Europese ministerraad en aan het Europese parlement zal voorgelegd worden. Dit pakket 

omvat naast sectorale maatregelen ook horizontale acties op het vlak van energie, transport 

en industrie. 

De transsectorale maatregelen zijn: 

- de bevordering van de doeltreffende uitvoering van de IPCC-richtlijn, waar bepalingen 

inzake energie-efficiëntie opgenomen zijn; 

- een richtlijn voor verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen; 

- de uitwerking van een richtlijn waardoor projecten van gezamenlijke tenuitvoerlegging en 

mechanismen voor schone ontwikkeling onder het Kyoto Protocol aan het Europees 

systeem van verhandelbare emissierechten kunnen gekoppeld worden; 

- een voorstel voor een wijziging van het bewakingssysteem voor uitstoot van 

broeikasgassen; 

- het uitwerken van een Europees kader inzake energie- of CO2-fiskaliteit. 

De energiegebonden maatregelen zijn: 

- een voorstel voor een kaderrichtlijn betreffende minimumvereisten voor de efficiëntie van 

eindgebruikerapparatuur; 

- een voorstel voor een richtlijn betreffende het beheer van de vraag naar energie; 

- een voorstel voor een richtlijn ter bevordering van warmtekrachtkoppeling (WKK); 

- initiatieven voor een beleid inzake overheidsaankopen dat meer op energie-efficiëntie 

gericht is; 
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- bevordering van het publiek bewustzijn aangaande de klimaatsveranderingproblematiek 

en het opstarten van een campagne met betrekking tot meetindicatoren voor 

beleidsmakers en planners. 

De transportgebonden maatregelen zijn: 

- een voorstel voor het verschuiven van het evenwicht tussen de verschillende 

vervoerswijzen; 

- een voorstel voor verbeteringen van het gebruik van de infrastructuur en het in rekening 

brengen daarvan; 

- de bevordering van het gebruik van biobrandstoffen voor vervoersdoeleinden. 

Inzake emissies van gefluoreerde broeikasgassen werd gesteld dat een kaderrichtlijn moet 

uitgewerkt worden voor de beperking van de gefluoreerde broeikasgasemissies. 

Op het vlak van projecten van gezamenlijke tenuitvoerlegging en mechanismen voor schone 

ontwikkeling kan de Europese Gemeenschap via haar jaarlijks budget en het ‘European 

Development Programme’ financiële ondersteuning bieden. 

De Europese Gemeenschap zit goed op schema om de haar opgelegde reductiedoelstellingen 

te halen. Dit is echter te wijten aan éénmalige grootschalige emissiereducties in het Verenigd 

Koninkrijk door de omschakeling van steenkoolcentrales naar stoom en gascentrales en in 

Duitsland ten gevolge van de industriële reconversie na de éénmaking. Bijkomende 

maatregelen voor communautaire actie, die echter nog nadere uitwerking vereisen inzake 

emissieproductiepotentieel en kosteneffectiviteit zijn: 

- een initiatief betreffende de bevordering van warmteproductie met behulp van duurzame 

energie; 

- het EMAS-audit en management schema; 

- het ‘Motor Challenge Programme’-initiatief; 

- een milieuconvenant met de auto-industrie inzake lichte bedrijfsvoertuigen; 

- een kader voor fiscale maatregelen voor personenauto’s, als omschreven in de 

communautaire strategie voor een emissiecijfer van 120 g CO2 per km; 

- het na de “overeenkomst van Bonn” opnieuw aan de orde stellen van kwesties in 

verband met beleidsmaatregelen op het vlak van bosbouw die de vastlegging van 

koolstof door middel van bosaanplant, herbebossing en bosbeheer verhogen. 

Dit houdt in dat afgestapt wordt van de sectorale benadering en thans voor een meer 

probleemgerichte benadering wordt gekozen. 

9.3 Het 6e Milieu-actieprogramma 

Het zesde milieuactieprogramma van de Europese Unie dat om de vier jaar wordt 

geactualiseerd, werd in 2001 door de Europese Raad van Leefmilieu goedgekeurd. 

Klimaatverandering werd hierbij, naast natuur en biodiversiteit, milieu en gezondheid, 

natuurlijke hulpbronnen en afval, als een prioritair thema geïdentificeerd. 

Met het oog op de reductie van broeikasgasemissies werden op verschillende domeinen 

acties gedefinieerd. 
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ENERGIEPRODUCTIE 

De energieproductie moet georiënteerd worden naar het gebruik van koolstofarme 

brandstoffen en hernieuwbare hulpbronnen. Ook een inventarisatie en evaluatie van de 

energiesubsidies van de lidstaten is aan de orde. Het aanwenden van fiscale maatregelen 

moet aangemoedigd worden om het overschakelen op schonere energie te stimuleren. 

Hierbij wordt ook gedacht aan een kader voor een energiebelasting. 

INDUSTRIE 

Prioritair in het 6e milieuactieprogramma is de totstandkoming van een Europees systeem 

voor CO2-emissiehandel. Ook de bevordering van milieuefficiënte praktijken en technieken in 

de industrie is een belangrijk aandachtspunt. Hiertoe spelen de milieuconvenanten met de 

industrie inzake energie-efficiëntie een belangrijke rol. Daarnaast is ook specifieke bijstand 

voor KMO’s voorzien voor aanpassingen, innovatie en verbeteringen van de werkprestaties 

Naar technieken toe wordt de nadruk gelegd op de aanmoediging van 

warmtekrachtkoppeling (WKK) en op de bevordering van energiebesparing bij 

gebouwenverwarming en –koeling. 

TRANSPORT 

De overschakeling op een schoner transport, waarbij minder broeikasgassen uitgestoten 

worden, dient bevorderd te worden door de toepassing van fiscale maatregelen. Naar de 

luchtvaart toe werd aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie gevraagd om tegen 

2002 specifieke maatregelen vast te leggen. Indien geen overeenstemming bereikt wordt, zal 

Europa zelf het initiatief nemen. 

ONDERZOEK 

Het is belangrijk dat er geld wordt vrijgemaakt voor technologische innovatie. Om dit te 

garanderen, dient erop toegezien te worden dat klimaatverandering als prioritair thema 

ingeschreven wordt in de programma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling, 

zowel op communautair als op nationaal vlak. 

9.3.1 Richtlijn verhandelbare emissierechten 

De voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie rond emissiehandel komt voort uit de 

nood om de Europese broeikasgasemissies op een kosteneffectieve manier te reduceren. In 

de voorgestelde richtlijn staan de begrippen vergunningen en emissierechten centraal. 

Alvorens een bedrijf aan emissiehandel kan deelnemen, moet het een vergunning hebben. 

Deze vergunning wordt door de lidstaat verleend. De algemene allocatiemethode van de 

emissierechten dient in zekere mate geharmoniseerd te zijn tussen de Europese lidstaten. De 

ontwerprichtlijn van de Europese commissie stelt voor dat de rechten in de eerste 

handelsperiode (2005-2007) gratis verdeeld worden. 

De lidstaten bepalen zelf hoe de nationale verdeling van de hoeveelheid emissierechten 

gebeurt. Bij het toekennen van rechten dienen de lidstaten rekening te houden met hun 

reductieverplichtingen binnen de ‘burden-sharing’ overeenkomst en met het respecteren van 

de Europese concurrentieregels. Deze verdeling wordt weergegeven in een nationaal 

allocatieplan. De lidstaten leveren hun nationale allocatieplannen binnen bij de Europese 

Commissie. De Commissie kijkt dan na of de plannen conform zijn aan de Europese 

regelgeving. 
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Aan het einde van elk jaar moet een bedrijf evenveel rechten kunnen voorleggen als de 

hoeveelheid CO2 dat dit bedrijf heeft uitgestoten. Als een bedrijf ziet dat de initiële 

toekenning van rechten niet voldoende is om de uitstoot te dekken, kan het een overschot 

aan rechten bij een ander bedrijf (evt. in een andere lidstaat) kopen. Bedrijven die aan het 

einde van het boekjaar onvoldoende rechten kunnen voorleggen, worden beboet. Het 

bijhouden en volgen van de rechten gebeurt in een elektronisch register. Lidstaten zijn 

aansprakelijk voor het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen (of het voorleggen van 

voldoende rechten) voor alle bedrijven gelegen binnen de landsgrenzen. 

In de periode 2005-2008 zullen er enkel CO2 rechten verhandeld worden binnen een 

Europese markt en voor een beperkt aantal industriële sectoren. Hieronder vallen onder 

meer de metaalproductie en metaalverwerkingsindustrie, de papier- en kartonindustrie, 

petroleumraffinaderijen, baksteenproducenten, enz…. De chemische industrie valt 

momenteel uit de ontwerprichtlijn. Verbrandingsinstallaties groter dan 20 MW verbonden aan 

chemische productiesites vallen wel onder het handelssysteem, zodat de grote chemische 

bedrijven bij het systeem horen. 

9.3.2 Richtlijn ter bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 

Door deze richtlijn verbinden de lidstaten van de Europese Unie ertoe de maatregelen te 

nemen om het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen met 

het oog op het bereiken in 2010 van bepaalde indicatieve doelstellingen. Voor de Europese 

Unie als geheel moet in 2010 22% (tegenover 13,9% in 1997) van het elektriciteitsverbruik 

voortkomen uit hernieuwbare energiebronnen. Voor België bedraagt dit 

doelstellingspercentage 6% (tegenover 1,1% in 1997). Op basis van deze doelstellingen 

bepalen de lidstaten om de vijf jaar de concrete streefcijfers voor de komende tien jaren. 

De hernieuwbare energiebronnen worden in de richtlijn ruim gedefinieerd. Bedoeld worden 

de hernieuwbare niet-fossiele bronnen (wind, zonne-energie, aardwarmte, golf- en 

getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringgas en biogas). 

Biomassa wordt gedefinieerd als de biologische afbreekbare fractie van producten, 

afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke 

stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare 

fractie van industrieel en gemeentelijk afval. 

De lidstaten kunnen verschillende vormen van steunverlening voor hernieuwbare 

energiebronnen inzetten. Groenestroomcertificaten worden nu ook uitdrukkelijk in de richtlijn 

vermeld. Deze steunmaatregelen moeten goedgekeurd worden door de Europese Commissie 

wat de regels inzake staatssteun betreft. 

Ten laatste vier jaar na het inwerkingtreden van de richtlijn kan de Europese Commissie de 

steunmaatregelen harmoniseren. Bij harmonisatie zullen voldoende overgangsperiodes van 

minstens 7 jaar moeten bestaan om het vertrouwen van de investeerders te behouden. 

De lidstaten moeten er binnen de twee jaar na de inwerkingtreding voor zorgen dat de 

oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan worden gegarandeerd. 

Desgevraagd moeten certificaten van oorsprong worden afgeleverd. 

De lidstaten dienen een aantal maatregelen te nemen om administratieve belemmeringen 

met betrekking tot elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen weg te nemen. Zonder de 

betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in gevaar te brengen, moeten de lidstaten de 

transmissie en distributie van deze elektriciteit op hun grondgebied garanderen. Bovendien 
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kunnen zij bij voorrang toegang tot het net verlenen aan elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

9.4 De Strategie Duurzame Ontwikkeling 

Het klimaatdossier kreeg een nog hogere prioriteit door de goedkeuring op de Europese 

Raad in Göteborg (06/2001) van de Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling. Deze 

strategie omvat een aantal horizontale initiatieven zoals een herbekrachtiging van het 6e 

Milieu-actieprogramma, de sectorale strategieën voor de integratie van milieuaspecten en de 

aandacht voor energie, milieu en vervoer in het 6e kaderprogramma onderzoek. Daarnaast is 

een specifiek onderdeel gewijd aan de bestrijding van klimaatverandering. Hierin wordt 

onder meer de ratificatie tegen 2002 herbevestigd van het Protocol van Kyoto, alsook het 

realiseren van de Kyotodoelstelling en het maken van aantoonbare vooruitgang tegen 2005. 

Ter reductie van de energievraag wordt gedacht aan meer strikte minimumnormen en 

labellingvereisten voor gebouwen en apparaten, ter verbetering van de energie-efficiëntie. 

Ook het ondersteunen van O&O verdient voldoende aandacht. Hierbij dient de nadruk gelegd 

te worden op onderzoek inzake schone en hernieuwbare energiebronnen en het beheer van 

kernafval. Voor een aantal maatregelen werden duidelijke termijnen afgebakend: 

EIND 2001 

- voorstel inzake een EU-systeem voor CO2-emissie handel tegen 2005. 

TEGEN 2002 

- aanname van een richtlijn inzake de taxatie van energieproducten; 

- aanname van het voorstel inzake het bereiken van een aandeel van 7% alternatieve 

autobrandstoffen tegen 2010 en 20% tegen 2020. 

TEGEN 2010 

- uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstoffen. 

10 FEDERAAL KLIMAATBELEID 

10.1 Historische ontwikkelingen 

Op 6 juni 1991 heeft de federale regering zich tot doel gesteld om tegen het jaar 2000 de 

uitstoot van koolstofdioxide met vijf procent te verminderen ten opzichte van 1990. Met het 

oog hierop werd besloten om een nationaal beleidsplan uit te werken. 

In 1994 werd het Nationaal Belgisch programma ter vermindering van de CO2-uitstoot 

goedgekeurd. Dit programma promoot enerzijds maatregelen inzake rationeel 

energiegebruik, mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen en pleit anderzijds voor de 

invoering van een Europese CO2 -energiebelasting. 

Voor de uitvoering ervan waren zowel de federale als de gewestelijke administraties 

verantwoordelijk. Binnen elk van die administraties moeten bovendien verschillende 

departementen hun steentje bijdragen: leefmilieu, energie, vervoer en mobiliteit, 

wetenschapsbeleid. In sommige gevallen ligt het initiatief zelfs niet bij de diverse Belgische 

overheden, maar bij de Europese Commissie. 

In juni 1996 besloot de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) dat tegen 

1999 een nieuw Belgisch plan moest worden opgemaakt voor de vermindering van de 
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uitstoot van broeikasgassen. Het doel daarvan was om ook na 2000 de uitstoot van CO2 niet 

boven het -5%-peil te laten stijgen. Voor het jaar 2010 besliste de ICL dat België een 

reductiedoelstelling van 10 tot 20% moest vooropstellen ten opzichte van 1990, op 

voorwaarde dat de andere geïndustrialiseerde landen een gelijkwaardige inspanning leverden 

en een aantal gemeenschappelijke beleidsmaatregelen zouden ingevoerd worden op een 

internationaal niveau. Sommige beleidsmaatregelen hebben immers een internationaal 

draagvlak nodig. Anders zou de internationale concurrentiepositie van de Belgische bedrijven 

in het gedrang kunnen komen. 

10.2 Het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 

Ter naleving van Agenda 21 wordt in België op basis van het Federaal Rapport inzake 

Duurzame Ontwikkeling een vierjaarlijks Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 

(FPDO) opgesteld. Dit plan geeft de beleidslijnen inzake duurzame ontwikkeling weer van de 

federale regering. Het “FPDO 2000-2004”, werd op 20 juli 2000 door de Ministerraad 

goedgekeurd. 

Een beleid van duurzame ontwikkeling vraagt naast doelgerichte acties ook initiatieven 

binnen een aantal overkoepelende beleidsdomeinen zoals internationale verplichtingen, 

wetenschappelijk onderzoek en de inzet van een financieel instrumentarium. Belangrijk in 

het FPDO is het project energie-CO2-taks gekoppeld aan een lastenverlaging op de arbeid. 

Dit project werd door België binnen de Europese Gemeenschap verdedigd tijdens het 

voorzitterschap van de Raad. Het FPDO moedigt initiatieven aan die kunnen leiden tot de 

instelling van dit concept in België mocht de Europese besluitvorming te traag verlopen. 

Inzake klimaatverandering besliste de regering dat een Nationaal Klimaatplan moest 

opgesteld te worden. Hierin dient een samenhangend beleid geformuleerd te worden met 

voldoende sectorale en transsectorale maatregelen om de doelstellingen inzake 

emissiereductie van het Kyoto Protocol te realiseren. 

10.3 Het Nationaal Klimaatplan 

Het Nationaal Klimaatplan steunt op een aantal belangrijke types van maatregelen om de 

vooropgestelde Kyoto-doelstellingen te behalen. 

Een eerste categorie zijn de ondersteunende doelgerichte maatregelen. De bevordering van 

hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik, BTW-daling op energiezuinige producten 

en diensten, en de aanpassing van de verkeersheffing op voertuigen naargelang van de CO2-

uitstoot, vormen hiervan de kern. Een tweede groep maatregelen bepaalt bijkomend 

onderzoek naar de mogelijke verlaging van de fiscale druk op energie-intensieve activiteiten 

gepaard gaand met een evenredige verlaging van de lasten op arbeid. In derde orde wordt 

er een beroep gedaan op flexibele mechanismen, met respect voor het 

supplementariteitsprincipe. Deze mechanismen laten toe om een deel van de vooropgestelde 

emissiereductiedoelstellingen op een gevarieerde wijze te behalen via verhandelbare 

emissierechten en gemeenschappelijke energiebesparingprojecten in het buitenland.  

Het federaal regeerakkoord opteert duidelijk voor een uitfasering van de 

elektriciteitsopwekking door middel van kerncentrales in België. Dit zal het behalen van 

vooropgestelde emissiereductiedoelstellingen in het kader van het Protocol van Kyoto in een 

volgende verbintenisperiode (vanaf 2012) bemoeilijken. Het voorstel tot uitfasering van de 

kerncentrales  werd op 28 juni 2002 in tweede lezing goedgekeurd door de federale 

regering. 



 216 

Een sectorale analyse van mogelijke klimaatbeleidsmaatregelen en hun impact is 

noodzakelijk om significante vooruitgang te boeken. De beleidsvelden milieu, landbouw, 

energie en economie die allen voor dit thema even belangrijk zijn, zijn over verschillende 

diensten zowel binnen de Vlaamse als de Belgische overheid verdeeld. 

De eerste versie van het nationaal klimaatplan werd goedgekeurd op de uitgebreide ICL-

vergadering van 6 maart 2002.  

10.4 Samenwerkingsakkoord inzake klimaatsverandering 

Ter ondersteuning van het Nationaal Klimaatplan dient een nationaal juridisch kader tot 

stand te komen via een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten. 

Dit concretiseerde zich in het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het 

opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het 

rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto’. Dit akkoord zal in 2002 voor instemming aan 

de gewestregeringen en federale regering worden overgemaakt. De doelstelling ervan is het 

beheersen van de netto uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zoals overeengekomen 

in het Protocol van Kyoto en in de Beslissing van de Raad van de Europese Gemeenschap 

van 16 juni 1998. 

Het samenwerkingsakkoord omvat een reeks verbintenissen tussen de federale overheid en 

de gewesten inzake de uitvoering van een Nationaal Klimaatplan, eens dit opgesteld en 

goedgekeurd is. De belangrijkste verbintenissen zijn ten eerste de uitvoering van het beleid 

en maatregelen en de naleving van de bepalingen zoals vastgelegd in het Nationaal 

Klimaatplan in functie van de bevoegdheden van de verschillende partijen. Ten tweede de 

jaarlijkse herziening van het Nationaal Klimaatplan, o.a. aan de hand van sociale, 

economische en ecologische indicatoren. Ten derde het opstellen en uitvoeren van een 

gemeenschappelijke evaluatiemethodologie aangaande de nationale prognoses van de 

emissies van broeikasgassen in België. En tenslotte het in werking stellen van de nodige 

instrumenten op het vlak van flexibiliteitsmechanismen, bij voorkeur voor het einde van 

2002. 

Het samenwerkingsakkoord voorziet in de oprichting van een Nationale Klimaatcommissie, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken regeringen en ondersteund door een 

permanent secretariaat. Deze commissie zal onder andere instaan voor de interne 

coördinatie en evaluatie van het Nationaal Klimaatplan en zal fungeren als aanspreekpunt 

voor alle actoren. Daarnaast is zij nog verantwoordelijk voor de uitwisseling en het 

doorgeven van gegevens en informatie, zoals opgelegd door de Beschikking 1999/296/EG en 

door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering. Tenslotte dient 

deze commissie nog een voorstel tot verdeling van de nationale reductiedoelstelling van 7,5 

% uit te werken tegen ten laatste 2005. Naar besluitvorming toe, zullen de voorstellen van 

deze commissie aan de uitgebreide Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu (ICL) 

worden overgemaakt. Het klimaatplan zelf en alle herzieningen worden ter goedkeuring aan 

de verschillende regeringen voorgelegd. 

Het Vlaamse gewest heeft een positief advies van de inspectie van financiën ontvangen over 

dit dossier en het werd reeds ter eerste lezing voorgelegd aan de Vlaamse regering. Het zal 

zo snel mogelijk ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden. 
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