


Duurzame energie kleurt de toekomst 
In 2005 organiseerde de Vlaamse overheid een tekenwedstrijd voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Het thema van de wedstrijd was 

‘Duurzame energie kleurt de toekomst’. Meer dan 2.000 kinderen namen deel aan de wedstrijd. Zij bedachten allerlei mogelijk-

heden om gebruik te maken van duurzame energie. In hun fantasierijke tekeningen geven zij op vaak humoristische wijze hun 

kijk op de toekomst weer. De kindertekeningen die wij opgenomen hebben in dit plan illustreren een creatieve ideeënstroom 

aan klimaatvriendelijke oplossingen voor het energiegebruik in de toekomst.

Op de cover een tekening van Simon Nijman (9 jaar), waarop hij een voertuig tekende dat wordt aangedreven door windenergie.

Zijn idee hierbij was: ‘Het windkrachtvoertuig, voor wie niet houdt van stinkende uitlaatgassen’.
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Voorwoord

De opwarming van de aarde en de toenemende gevolgen daarvan zijn bijna dagelijks in het nieuws. 
De strijd tegen de klimaatverandering is volgens verschillende wetenschappers dan ook één van de 
belangrijkste milieu-uitdagingen waar we met de mensheid voor staan. Broeikasgassen die het gevolg 
zijn van menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, leveren immers een 
belangrijke bijdrage tot deze versnelde opwarming.

We hebben dan ook de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het broeikasgaseffect en de 
mogelijke gevolgen ervan te beperken. Het nakomen van de reductiedoelstellingen die voortvloeien 
uit de ondertekening van het Protocol van Kyoto, vormen een eerste maar belangrijke stap in een 
klimaatpolitiek op lange termijn. Door de uitvoering van het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012 
zal Vlaanderen haar Kyotodoelstelling realiseren. Dit betekent dat onze broeikasgasuitstoot in de peri-
ode 2008 - 2012 gemiddeld 5,2% lager zal liggen dan de uitstoot in 1990.

Een aantal belangrijke principes liggen aan de basis van dit Vlaamse Klimaatbeleidsplan. Het overleg 
binnen de Vlaamse Klimaatconferentie had ondermeer de nodige maatschappelijke steun voor het 
plan tot doel. Om de ambitieuze doelstellingen te realiseren is de bijdrage van alle sectoren in de 
samenleving nodig in de strijd tegen de klimaatverandering. Het plan bevat dan ook maatregelen voor 
elk van hen. De overheid wil alvast door zelf het voorbeeld te geven, een voortrekkersrol spelen in 
het klimaatbeleid. 

Vlaanderen wil resoluut de weg inslaan van de evolutie naar een koolstofarme samenleving. Veel aan-
dacht gaat dan ook naar het terugdringen van het energieverbruik door de verschillende maatschap-
pelijke doelgroepen en naar de inzet van hernieuwbare energie. Innovatie en onderzoek spelen een 
cruciale rol in de effectieve realisatie van dit pad op de langere termijn. 

Door deze innovatieve instrumenten kan Vlaanderen haar Kyoto-doelstelling tegen een aanvaardbare 
maatschappelijke en economische kost realiseren.

Ons klimaat verandert, maar verandert u ook? De klimaatuitdaging moeten we immers gezamenlijk 
aangaan!

Kris PEETERS

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie

Leefmilieu en Natuur
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Samenvatting voor de beleidsmakers

Voorgeschiedenis
De lessen en uitdagingen uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005 en de voortgangsrapporten 
zijn belangrijke bouwstenen voor dit tweede Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP), zowel procesmatig 
als inhoudelijk. Er was een nieuwe vorm van beleid nodig, op basis van een breed draagvlak, om een 
maatschappelijk verreikende beleidsuitdaging, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, te kunnen 
aangaan. 

De organisatie van de Vlaamse Klimaatconferentie is hierin een belangrijke stap en meteen ook een 
belangrijke bouwsteen van het nieuwe Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012. Hiervoor analyseerden 
de relevante beleidsdomeinen in de Taskforce Klimaatbeleid in opdracht van de Vlaamse Regering de 
eindaanbevelingen van deze conferentie. 

Het resultaat is een strategisch beleidsplan met acties in alle relevante Vlaamse bevoegdheidsdomei-

nen. 

De uitdaging voor Vlaanderen
Het nieuwe Vlaams Klimaatbeleidsplan omvat de volledige Kyoto-periode (2008 - 2012). Het VKP 
2006 - 2012 hanteert de gemiddelde uitstoot tijdens de Kyoto-periode (2008 - 2012) als referentie-
punt. Volgens het nationale lastenverdelingsakkoord moet Vlaanderen zijn emissies in de periode 2008 
- 2012 met gemiddeld 5,2% verminderen tegenover die van 1990. In absolute cijfers betekent dit een 
beperking van de uitstoot in deze periode tot gemiddeld 83.436 kton CO2-eq per jaar. 

In een scenario zonder klimaatbeleid zouden de Vlaamse broeikasgasemissies met 18% toenemen 
tegenover die van 1990 en een niveau bereiken van iets meer dan 105,6 Mton CO2-eq. De uitdaging 
voor het Vlaamse klimaatbeleid is dus de uitstoot van broeikasgassen tegen 2010 met 22,2 Mton 
CO2-eq per jaar te verminderen tegenover het scenario zonder klimaatbeleid.

De vogels vinden
onze vliegerauto heel leuk.
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Het Vlaamse antwoord op deze reductie-uitdaging
Tien thema’s bundelen de maatregelen van dit tweede Vlaams Klimaatbeleidsplan. Vijf sectorale
thema’s geven globaal het streefdoel weer voor de sectoren rond klimaatvriendelijke en duurzame 
mobiliteit, rationeel energiegebruik, duurzame en koolstofarme energievoorziening, industrie en 
duurzame landbouw en bossen. Vijf horizontale ondersteunende thema’s handelen over onderzoek en 

aan de klimaatverandering (adaptatie). 

Elk thema bundelt de verschillende maatregelen die moeten bijdragen tot de realisatie van het globale 

beknopt beschreven. Uitgebreidere informatie is te vinden in een databank, die publiek toegankelijk 
is. Om de realisatie van de doelstellingen van dit plan optimaal te kunnen opvolgen, is bij elk thema 
bijzondere aandacht besteed aan het formuleren van indicatoren.

Belangrijke elementen van het plan zijn tot slot de opvolging en afstemming met andere beleidsni-

op andere beleidsplannen zoals het Vlaams Toewijzingsplan Verhandelbare Emissierechten 2008 - 2012. 
Het plan omvat ook de Vlaamse visie op de voorbereiding van het klimaatregime na 2012.

Mobiliteit
De transportsector draagt in stijgende mate bij tot de Vlaamse emissierekening. In 2004 nam die 17% 
van de CO2-emissies voor zijn rekening, een aandeel dat bovendien elk jaar toeneemt. Dit belangrijke 

-
teit en het belang van mobiliteit in de huidige maatschappij. Het ombuigen van dit toenemende aan-
deel in de emissies is een grote uitdaging. Hiervoor is een hele reeks maatregelen voorzien. Deze zijn 
gebundeld in vier strategische maatregelenpakketten. De beperking van het transportvolume omvat 
maatregelen op het vlak van de realisatie van een modale verschuiving en verhoging van de vervoers-

binnenvaart, enzovoorts. Een tweede maatregelenpakket omvat de uitbouw van een milieuvriendelijk 
en emissie-arm voertuigenpark via het gebruik van de ecoscore, de aanpassing van de verkeersbe-
lastingen voor milieuvriendelijke wagens en de bevordering van het gebruik van biobrandstoffen. Een 
derde pakket bundelt maatregelen die de optimale afwikkeling van het verkeer moeten bevorderen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van groene telematica en een uitbreiding van het dynamische ver-
keersbeheer. Tenslotte zal de overheid een milieuvriendelijk rijgedrag stimuleren door de integratie 
hiervan in de rijopleiding en door het onderzoek van de haalbaarheid van een snelheidskaart. Deze 
maatregelen zorgen samen voor een gemiddelde emissiereductie van 3,9 Mton CO2-eq per jaar.

Gebouwen

De stijging van het aantal gebouwen en individuele wooneenheden en de groeiende vraag naar com-
fort. Aandacht voor de stijging van het energiegebruik is dan ook belangrijk. Energiekeuzes van van-

Samenvatting voor beleidsmakers
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daag hebben immers gevolgen voor de hele levensduur van het gebouw. Het beleid voor gebouwen 
richt zich daarom op rationeel energiegebruik (REG). Dit beleid wordt gevoerd met behulp van een 
aantal type-instrumenten. De energieprestatieregelgeving legt eisen op aan nieuwbouw en grondige 

hernieuwbare koeling stimuleren en de eisen met betrekking tot het onderhoud van verwarmings-

type-instrument dat de overheid zal inzetten zijn de adviesgerichte stimuli. Het gaat hier dan om de 

netbeheerders en voor het versneld moderniseren van schoolinfrastructuur. Tenslotte zal de overheid 
onderzoek verrichten onder meer naar de mogelijke instrumenten voor de verbetering van de ener-
gieprestatie van bestaande woningen. De sector van de gebouwen levert hiermee een gemiddelde 
bijdrage van 2,5 Mton CO2-eq per jaar in de emissiereductie.

Energie

nam in 2004 21% van de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Sinds 1990 
is er een toename van 5% bij de emissies in de sector van de elektriciteitsvoorziening. Het  Vlaams 
klimaatbeleid wil deze trend ombuigen. De realisatie van de doelstellingen voor groene stroom en 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en de toewijzing van emissierechten aan de elektriciteitssector 
moeten hiervoor zorgen. Hiermee realiseert de sector van de elektriciteitsproductie een bijdrage van 
gemiddeld 5,8 Mton CO2-eq per jaar voor de Kyoto-doelstelling.

Industrie
-

sen 1990 en 2004 met 9,5%. De betrokken bedrijven moeten hun inspanningen in het kader van de 
Vlaamse Kyoto-doelstelling voortzetten terwijl ze tegelijkertijd hun concurrentiepositie moeten 
behouden of waar mogelijk zelfs verbeteren. Het VKP 2006 - 2012 voorziet daarom een aantal 

op vastgelegde niveaus en het terugdringen van de uitstoot van lachgas door de chemische industrie. 

via de ecologiepremie voorzien. Deze maatregelen zorgen samen voor een emissiereductie van 4,8 
Mton CO2-eq per jaar. 

Landbouw en bossen
De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw is sinds 1990 gedaald, voornamelijk door de daling 
van de veestapel. Deze sector was in 2004 verantwoordelijk voor 10% van de Vlaamse broeikasgasuit-
stoot. Het VKP 2006 - 2012 voorziet een verdere vermindering via CO2-besparing in de glastuinbouw, 
de productie van hernieuwbare energie en biobrandstoffen, de afstemming met het mestbeleid en de 
verdere realisatie van bebossingen. De sector realiseert met deze maatregelen bijna 1 Mton CO2-eq
besparing per jaar. 



8

Onderzoek en innovatie
De realisatie van de Kyoto-doelstelling is maar een eerste stap in de strijd tegen de klimaatverande-

nodig om deze te realiseren zijn echter nog niet marktrijp of bestaan nog niet. Het VKP 2006 - 2012 
beklemtoont daarom de bijdrage van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid om de diverse 
klimaatdoelstellingen te bereiken, zowel op korte als lange termijn. Heel wat maatregelen moeten 
hiertoe bijdragen. De informatiedoorstroming en de netwerking moeten verbeteren. Ook is er nood 

beleidsdomeinoverschrijdend samenwerkingsverband. Het in kaart brengen van de hinderpalen voor 
innovatie binnen het milieu- en energiebeleid kan helpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Sensibilisatie
Klimaatverandering kan alleen maar effectief aangepakt worden als alle maatschappelijke actoren zich 
bewust zijn van het klimaatprobleem. Sensibilisatie is dus absoluut noodzakelijk om meer vooruitgang 
te boeken in het klimaatbeleid en om andere beleidsinstrumenten goed te laten functioneren. Het 
VKP 2006 - 2012 bevat acties voor de verschillende doelgroepen.

-
biliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol om haar reductiedoelstelling te realiseren. De inzet van 
deze mechanismen moet het Vlaams gewest in staat stellen om haar reductiedoelstelling tijdig, op een 

rekening worden gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (economische, ecologische 
en sociale aspecten van de inzet van de mechanismen), conform het Kyotoprotocol en de Marrakesh 
akkoorden.

Adaptatie
De veranderingen aan ons klimaat zijn al voelbaar, ondanks het beleid om de klimaatverandering te 
beperken. In Vlaanderen zijn een aantal sectoren, zoals landbouw, visserij, bosbouw en toerisme sterk 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Het VPK voorziet om de effecten van de weersomstandig-
heden op deze sectoren in kaart te brengen. Een kosteneffectief Vlaams adaptatieplan zal uitgewerkt 
worden. Dat plan streeft naar een evenwicht tussen het zo klein mogelijk houden van klimaatrisico’s 
en de gevolgen hiervan op de sociaal-economische ontwikkeling.

Voorbeeldfunctie van de overheid
De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het uitvoeren van het klimaatbeleid. Het VKP 
2006 - 2012 spoort zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen aan om bij de uitvoering van 
hun activiteiten te zorgen voor rationeel energieverbruik, duurzame energieopwekking en mobiliteit. 
De lokale overheden staan erg dicht bij de bevolking. Zij kunnen hierdoor een belangrijke communi-
catieopdracht vervullen.

Samenvatting voor beleidsmakers
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Het Vlaams Klimaatbeleid na 2012
Het Protocol van Kyoto is een eerste en belangrijke stap in de verwezenlijking van het Klimaatver-
drag. Later trok de klimaatconferentie in Montréal de eerste krijtlijnen voor de voorbereiding van het 
internationale klimaatbeleid na 2012.

Rekening houdend met de internationale onderhandelingen inzake het post-2012 klimaatbeleid, 
bereidt Vlaanderen technisch, economische en maatschappelijk onderbouwde engagementen voor, 
gericht op 2020.  

Vlaanderen vult zijn visie op het klimaatbeleid na 2012 aan en stelt deze bij in de loop van de interna-
tionale onderhandelingsperiode. Dit geldt in het bijzonder voor de mogelijke rol van de internationale 
lucht- en scheepvaart in een klimaatregime na 2012.

Impact van het Vlaamse klimaatbeleid
De meest actuele prognoses schatten de reductie-uitdaging voor het Vlaamse klimaatbeleid op 22,2 
Mton CO2-eq per jaar.

Voert Vlaanderen alle hierboven beschreven maatregelen tijdig en volledig uit, dan verkleint de kloof 
met 18 Mton CO2-eq. Dit betekent dat Vlaanderen met deze maatregelen 81% van de reductie-in-
spanning intern binnen Vlaanderen kan realiseren. In 2008 - 2012 ligt de uitstoot door dit klimaatbe-
leid naar schatting gemiddeld 0,1% onder die van 1990.

Na tijdige en volledige uitvoering van alle interne maatregelen, bedraagt de resterende reductiekloof 
in Vlaanderen nog 4,3 Mton CO2-eq per jaar. Over de volledige Kyoto-periode is er dus in 2006 een 
geschat reductietekort van 21,4 Mton CO2-eq. De Vlaamse overheid zal binnen de voorziene tijd stap 
voor stap de nodige middelen inzetten voor de aankoop van bijkomende emissiekredieten. Hierbij 
houdt zij ook rekening met de opvolging van de voorziene interne projecten.

Tot besluit
Om tijdig de Kyotodoelstelling te halen wordt het prioritair uitvoeren van interne maatregelen voor-
opgesteld in de diverse beleidsdomeinen tegen een socio-economisch haalbare kostprijs, afgestemd 

dat men tijdens de looptijd van dit Vlaams Klimaatbeleidsplan de voorziene maatregelen tijdig en 

vooruitgang van de projecten. 

haar beschikking:

1. een databank met alle maatregelen is vanaf 2006 beschikbaar. Zij is voor iedereen toegankelijk en 
wordt op termijn geïntegreerd in de databank van het Nationaal Klimaatplan

2. een beknopt zesmaandelijks rapport over de evolutie van de projecten en de mogelijke knelpunten 
bij de uitvoering

3. een tweejaarlijks voortgangsrapport, met een toelichting bij de toestand van het Vlaamse klimaatbe-
leid

Blijkt dat Vlaanderen met dit plan de reductiedoelstellingen niet of maar laattijdig haalt, dan zal het 
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1 De nood aan klimaatbeleid

1.1 Het broeikaseffect,
niet alleen een natuurlijk fenomeen

In de atmosfeer zijn gassen aanwezig die de invallende zonnestraling doorlaten, maar de terugge-
kaatste straling van het opgewarmde aardoppervlak opnemen. Dit fenomeen heet het broeikaseffect 
en zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur op aarde +15°C bedraagt in plaats van -18°C. Sinds 

-

2), methaan (CH4)
en lachgas (N2O) is sterk gestegen. Zowel de verbranding van fossiele brandstoffen (CO2), als de 

veeteelt (CH4 en N2O), de afvalverwerking (CH4) en 
de chemische processen in de industrie (N2O) heb-
ben een impact. Door de wereldwijde ontbossing en 

de verbranding die ermee gepaard gaat, zijn de grote 
koolstofreservoirs in het hout en de bodem omgezet in 
broeikasgassen (voornamelijk CO2). Ook de uitstoot of 

-
naamde F-gassen) zoals CFK’s, HCFK’s, HFK’s, PFK’s en SF6 zijn daarbij van betekenis. Algemeen speelt 
de aanhoudende groei van de wereldbevolking een cruciale rol in de evolutie van het concentratieni-
veau van deze gassen. 

In 2004 bedroeg de atmosferische concentratie van CO2 377 ppmv, een stijging met 35% tegenover 

v). De huidige CO2-concentratie was nog nooit zo hoog in 
de periode van de laatste 420.000 jaar en met een waarschijnlijkheid van 66 tot 99%  zelfs niet in de 
laatste 20 miljoen jaar. Bovendien kwam het huidige stijgingstempo nog nooit voor sinds minstens 

Het natuurlijke
broeikaseffect zorgt voor

een gemiddelde aardtemperatuur 
van +15°C i.p.v. -18° C

De nood aan klimaatbeleid
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20.000 jaar. Voor CH4 (+155%) en N2O (+18%) tekent men gelijkaardige evoluties op. Rond 1750 
waren er nog geen CFK’s, HCFK’s, HFK’s, PFK’s of SF6 in de atmosfeer aanwezig, maar hun aandeel in 
de huidige samenstelling van broeikasgassen nam de laatste 40 jaar snel toe.

Met het ‘Global Warming Potential’ (GWP) is het mogelijk de bijdrage van de verschillende gassen tot 
het broeikaseffect ten opzichte van elkaar te wegen. In 2004 kwam de totale concentratie aan broei-
kasgassen uit op een globaal gemiddelde van 448 ppmv CO2-equivalent (CO2-eq). 

Deze toename leidt tot een verhoging van de gemiddelde temperatuur en een globale klimaatveran-
dering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Kader 1) stelt dat de opwarming van 
de laatste 100 jaar buitengewoon is. Bovendien acht het IPCC het onwaarschijnlijk dat deze opwar-
ming alleen maar een gevolg is van natuurlijke fenomenen zoals vulkaanuitbarstingen.

Kader 1. IPPC
Het IPCC werd opgericht in 1988 door de World Meteorological Organisation (WMO) en het 
milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Het heeft tot doel de wetenschappelijke, 
technische en socio-economische informatie te evalueren, die relevant is voor het inzicht in de 
risico’s van klimaatverandering door de mens.

Het IPCC doet zelf niet aan wetenschappelijk onderzoek, maar stelt, op basis van bestaande 
wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijke overzichten op: de ‘Assessment Reports’. Deze 
rapporten bespreken de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de impact ervan en 
adaptatie en reductiemogelijkheden. In 2001 verscheen het ‘Third Assessment Report: Climate 
Change 2001’ (TAR). Het ‘Fourth Assessment Report’ (AR 4)  verschijnt eind 2007.

Het IPCC publiceert ook thematische rapporten, de ‘Special Reports’.

1.2 Ons klimaat is aan het veranderen
Sinds het begin van de twintigste eeuw nam de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde met 
0,6°C toe. In Europa zelfs met 0,95°C. Deze verandering is ongewoon, zowel in omvang als in snel-

negentig waren het warmste decennium sinds het begin van de waarnemingen in het midden van de 
negentiende eeuw. Bovendien kwamen in Europa de acht hoogste jaargemiddelde temperaturen alle-
maal voor tijdens de laatste 14 jaar. In Ukkel nam men eenzelfde evolutie waar: tussen 1988 en 2003 
lag de jaargemiddelde temperatuur 1,9°C hoger dan in de tweede helft van de negentiende  eeuw. 
De zeven hoogste waarden sinds de start van de metingen in 1833 werden allemaal opgetekend in de 
laatste 15 jaar (Figuur 1). 
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Figuur 1.  Verandering van de jaargemiddelde temperatuur in Ukkel (1833 - 2004).

In heel Europa mat men tijdens de vorige eeuw een stijging van het zeeniveau. De opwarming van de 

Dit kwam door de thermische uitzetting en de afsmelting van ijskappen en gletsjers.

Ook de gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid vertoont belangrijke veranderingen. De gemiddelde 
jaarlijkse neerslag in Noord-Europa nam tijdens de vorige eeuw met 
10 tot 40% toe. Zuid-Europa kende dan weer een vermindering van de 
neerslag tot 20%. Er kwamen ook grote wijzigingen voor in de periodes 

de gemiddelde neerslag. In Midden- en Noord-Europa tonen de meeste 

van het aantal erg natte dagen. In Ukkel nam de jaargemiddelde neerslag 
in de twintigste eeuw met 6,6% toe. 2001 en 2002 waren absolute recordjaren met neerslaghoeveel-

heden van  1088,5 en 1077,8 mm tegenover de normale 780,1 mm. Er komen ook steeds nadrukkelij-
ker meer natte dan droge jaren voor in ons land, met overstromingen tot gevolg.

Ook op de volksgezondheid kan klimaatverandering een impact hebben. Het is zo goed als zeker dat 
een hogere frequentie en intensiteit van hittegolven en de bijhorende hoge waarden aan troposfe-
risch ozon het aantal sterfgevallen door warm weer verhoogt. De gevolgen van de klimaatverande-
ring voor de volksgezondheid zijn naar verwachting het grootste in de ontwikkelingslanden, in het 
bijzonder voor kinderen en bejaarden. De meeste slachtoffers zouden vallen in Afrika, Latijns-Amerika 

blootstelling aan malaria en cholera is één van de gevolgen. Tientallen miljoenen mensen in laaggele-

door de toename van tropische cyclonen.

De jaren negentig
vormden het warmste

decennium sinds
de waarnemingen

De nood aan klimaatbeleid

jaargemiddelde

10-jaargemiddelde
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Ook de eco- en landbouwsystemen zijn erg kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Ze lopen onom-
keerbare schade op door wijzigingen in de klimaatzones en het neerslagpatroon of de kustlijn. 

klimaatverandering. Deze sector integreert de effecten op de andere sectoren. Sommige schadepos-
ten in het recente verleden tonen dit aan - onder meer de direct meetbare schade van een aantal 

klimaatomstandigheden de voorbije 20 jaar gestegen van gemiddeld ongeveer 5 tot 11 miljard dollar 
per jaar. (Figuur 2)

om de infrastructuur te versterken en een verbeterde rampenplanning. Het gevolg is dat (her)verze-
keringsmaatschappijen steeds kwetsbaarder worden voor de gevolgen van natuurrampen.
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Figuur 2. Economische en verzekerde verliezen door weer- en klimaatgerelateerde rampen in Europa.

1.3 Nood aan een doortastend klimaatbeleid 
Hoe langer men wereldwijd aarzelt om actie te ondernemen, hoe groter het risico van onomkeerba-
re klimaatveranderingen. De kansen om de broeikasgasconcentraties op een lager niveau te stabilise-
ren, gaan jaar na jaar verloren. Een uitvoering van alle internationaal overeengekomen beleidsmaatre-

dus op. De klimaatverandering vormt immers de grootste milieu-uitdaging van deze eeuw.

De Europese Unie (EU) wil op lange termijn de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beper-
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De wereldwijde
gemiddelde temperatuurstijging 

moet beperkt worden tot 2°C 
boven het pre-industriële niveau 

(Europese Lentetop 2005)

v CO2 aangewezen. 

Omdat die concentratie nu al meer dan 400 ppmv bedraagt en gemiddeld met 0,5 % per jaar blijft 
toenemen, is voor het bereiken van de 2ºC-doelstelling wereldwijd een aanzienlijke uitstootvermin-
dering vereist. Bijkomend wetenschappelijk onderzoek is nodig om het inzicht over deze drempels 

Dit Vlaamse klimaatbeleidsplan kadert binnen de internationale inspanningen om enerzijds de kli-
maatverandering te bestrijden via de emissiereductie van broeikasgassen en anderzijds de aanpassing 
(adaptatie) aan een aantal onvermijdelijke effecten voor te bereiden.

De nood aan klimaatbeleid
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2 Klimaatbeleid op vele niveaus 

2.1 Het internationale beleidskader

2.1.1 Raamverdrag inzake klimaatverandering
De Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992) was een mijlpaal in de strijd 
tegen de klimaatverandering. Onder impuls van de Verenigde Naties leidde deze bijeenkomst tot het 

sloot zich twee jaar later aan. Het Raamverdrag bepaalt dat de atmosferische concentratie van broei-
kasgassen gestabiliseerd moet worden op een niveau waarop geen gevaarlijke door de mens veroor-
zaakte verstoring van het klimaatsysteem optreedt. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, dient 
de ecosystemen toe te laten zich op een natuurlijke wijze aan te passen aan de klimaatverandering, de 
voedselvoorziening te verzekeren en de economische ontwikkeling op een duurzame manier te laten 
voortgaan. 

Het Raamverdrag verbindt alle deelnemende landen tot een jaarlijks rapport over de broeikasgas-
emissies. Ook moeten zij een nationale klimaatstrategie uitwerken en uitvoeren. Alle deelnemende 
landen werken samen om de objectieven van het Raamverdrag te bereiken. Maar de industrielanden 
moeten hierbij een voortrekkersrol opnemen.

Het Raamverdrag steunt op een aantal belangrijke principes (Kader 2).

Regenboogenergie is gezond.
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Kader 2. Principes van het Raamverdrag
• de deelnemende landen hebben gezamenlijke maar verschillende verantwoordelijkheden

en mogelijkheden

• billijkheid (‘equity’) als basis voor verdeling van de inspanning

• de ontwikkelde landen hebben een voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatverandering 
en zijn gevolgen

• voorzorgsmaatregelen tegen de oorzaken van klimaatverandering zijn nodig

• een (duurzame) economische ontwikkeling is essentieel voor de strijd tegen
klimaatverandering

• de klimaatmaatregelen mogen geen willekeurige of onrechtmatige verantwoording vormen 
voor het beperken van de internationale handel.

2.1.2 Protocol van Kyoto
In december 1997 keurden de deelnemende landen het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 

-
ding zijn alle bepalingen van het Protocol juridisch bindend van aard.

De 36 deelnemende industrielanden engageerden zich om de jaarlijkse uitstoot van de belangrijkste 
broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK’s en PFK’s) te verminderen. Hun jaarlijkse uitstoot moet 
met gemiddeld 5% dalen in de periode 2008 - 2012 tegenover die van het referentiejaar 1990. De 
ontwikkelingslanden kregen geen reductieverplichtingen door dit Protocol. Zij moeten wel een emis-
sie-inventaris uitwerken zoals de industrielanden. Verder verbonden de ontwikkelingslanden zich tot 
de opstelling en uitvoering van klimaatprogramma’s en tot samenwerking rond milieutechnologie, 
onderzoek, opleiding en onderwijs. 

Eerder al legde het Protocol van Montréal (1987) de uitstoot van CFK’s en HCFK’s aan banden door 
verregaande beperkingen op de productie en het gebruik van deze 
stoffen. Deze twee broeikasgassen veroorzaken de verdunning van 
de stratosferische ozonlaag. 

Het Protocol van Kyoto wil in de eerste plaats een vermindering 
van de uitstoot door interne beleidsmaatregelen. Deze maatregelen 
hebben betrekking op energie, vervoer, industrie, land- en bosbouw 
en afvalbeheer. Het Protocol laat ook toe om de uitstoot van broei-
kasgassen gedeeltelijk te compenseren door de bevordering van 

weinig mogelijk kosten te bereiken. Landen met een tekort aan emissierechten kunnen rechten aan-
kopen van landen met een overschot (internationale emissiehandel). Ook kan een land projecten die 

Het Protocol van Kyoto
vraagt in de eerste plaats

om in eigen land
broeikasgasemissies

te verminderen

Klimaatbeleid op vele niveaus 
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de uitstoot verminderen, starten in een ander industrieland en/of in een ontwikkelingsland (project-

Het uitgangspunt is dat het gebruik van economische beleidsinstrumenten de kosten van emissies-
reducties kan beperken en het behalen van de reductiedoelstellingen voor individuele partijen kan 
versoepelen. Landen die op een goedkope wijze meer emissievermindering kunnen realiseren dan 

voordeel doordat ze hun overtollige emissierechten kunnen verhandelen. Het globale resultaat is 
hetzelfde maar de totale reductiekosten vallen lager uit.

Gezamenlijke tenuitvoerbrenging
(‘Joint Implementation’, JI)
JI-projecten kunnen worden ondernomen tussen twee ontwikkelde landen of landen die een 
overgang naar een markteconomie doormaken en die een emissiereductiedoelstelling hebben 

De uitvoering van een JI-project zorgt voor een overdracht van emissiereductie-eenheden 
(ERU’s) van het ene land naar het andere, terwijl de totaliteit van de toegestane emissies in 
beide landen gelijk blijven (een “nulsomoperatie”).

Alle betrokken Partijen moeten de JI-projecten goedkeuren en deze projecten moeten leiden 
tot nieuwe emissiereducties bovenop de reducties die zonder het project zouden bereikt wor-
den, het zogenaamde ‘additionaliteitsprincipe’. Projecten die vanaf 2000 zijn gestart en aan de 
JI-vereisten voldoen, beschouwt het akkoord eveneens als JI-projecten. De kredietperiode voor 
alle JI-projecten start vanaf 1 januari 2008.

Een JI Supervisory Committee maakt het JI-mechanisme in de praktijk werkbaar. De betrokken 
Partijen duiden een ‘Focal Point’ aan, dat JI-projectactiviteiten goedkeurt en rechtspersonen laat 
deelnemen aan JI-projectactiviteiten. 

Mechanisme voor schone ontwikkeling
(‘Clean Development Mechanism’, CDM)

praktijk zijn dit de ontwikkelingslanden (niet in Bijlage I opgenomen partijen bij het UNFCCC).

van klimaatverandering en tot de realisatie van een duurzame ontwikkeling van de gastlanden. 

geldt het additionaliteitsprincipe.

Het grote verschil met de JI-projecten is dat ontwikkelingslanden geen verplichting tot emis-
siereductie hebben. Investeringen in ontwikkelingslanden genereren dus een netto-instroom van 
emissiekredieten.
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-
tactiviteiten.  CER’s kunnen verleend worden vanaf het jaar 2000. De betrokken Partijen wijzen 
een ‘Designated National Authority’ aan om CDM-projectactiviteiten goed te keuren en om 
rechtspersonen te laten deelnemen aan CDM-projectactiviteiten.

Emissiehandel

kunnen de Kyoto-eenheden gebruiken om de emissiedoelstellingen van het Protocol te berei-
ken.

De landen kunnen hun Kyoto-eenheden via emissiehandel ook overdragen. Dit is mogelijk voor 
internationale emissierechten (‘Assigned Amount Units’, AAU’s), verwijderingseenheden (‘Re-

emissiehandel. 

Register
Een register onder het Protocol van Kyoto houdt de overdracht en uitgifte van eenheden bij. 

register. 

Naast emissiereductieverplichtingen voorziet het Protocol van Kyoto ook in de uitwerking van maat-
regelen voor de aanpassing aan klimaatverandering. Op die manier kan het de nadelige gevolgen voor 
de economie, de volksgezondheid of het milieu tot een minimum beperken.

De Conference of the Parties (COP) en de Meeting of the Parties (MOP) zorgen voor de praktische 
uitwerking van de afspraken uit respectievelijk het Raamverdrag en het Protocol van Kyoto. 

De belangrijkste regels voor de naleving en uitvoering van het Kyotoprotocol kregen een uitwerking 
in de zogenaamde “Akkoorden van Marrakesh” tijdens COP7 (2001). Deze akkoorden regelden het 
gebruik van sinks, de creatie van fondsen voor hulp aan de armste ontwikkelingslanden, adaptatie en 

-
den van Marrakesh in december 2005. Tegelijkertijd keurde het een nalevingsregime goed dat bij het 
Protocol hoort. Hierin staan de juridische procedures, die van toepassing zijn indien een industrieland 
niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Klimaatbeleid op vele niveaus 
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De 15 Europese kernlidstaten 
moeten gezamenlijk in

2008-2012 gemiddeld 8%
minder broeikasgassen
uitstoten dan in 1990

2.2 Europees beleidskader

2.2.1 De interne lastenverdeling
De EU-15 (de groep van vijftien Europese landen voor de uitbreiding van EU met 10 nieuwe lidsta-
ten) in zijn geheel verbond zich in Kyoto tot een vermindering van de emissies met 8% in de periode 
2008 - 2012 tegenover die van het referentiejaar 1990. Een Europees akkoord verdeelde in 1998 die 

De EU-15 telt als één deelnemende partij. Haalt zij echter op 
het einde van de eerste verbintenisperiode 2008 - 2012 de 
emissiereductiedoelstelling voor Europa niet, dan kunnen even-
wel individuele lidstaten aansprakelijk worden gesteld voor de 
niet-naleving van hun verbintenissen. Haalt Europa de doelstel-
ling wel, dan kan men geen enkele lidstaat juridisch bestraffen 
onder de bepalingen van het Protocol.

2.2.2  Het Europese klimaatprogramma 
De Europese unie was op internationaal vlak altijd al een pionier in de strijd tegen de verandering van 
het klimaat. Sinds de Verenigde Staten afhaakten in het Kyotoproces is haar stuwende kracht nog be-
langrijker. In 2000 legde Europa haar rol vast in het Europees Programma inzake Klimaatverandering 
(EPK). In dat kader werkte de Commissie een klimaatactieplan en een emissiehandelsysteem uit.

Eind 2005 begon een tweede fase van het Europese programma rond klimaatverandering. Dit pro-
gramma trekt de krijtlijnen van het toekomstige EU-beleid in de strijd tegen de klimaatverandering en 
de aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen ervan.

uitvoeren naar geologische koolstofopslag en een aantal sectoren zoals de luchtvaart, de scheepvaart 
en het wegtransport opnemen in haar reductiestrategie. Het emissiehandelsysteem van de EU blijft 
een belangrijk instrument in de bestrijding van klimaatverandering.

Verschillende andere EU-beleidsplannen ondersteunen dit klimaatbeleid, namelijk het Zesde Milieuac-
tieprogramma, de Strategie Duurzame Ontwikkeling en de Lissabon-strategie.

2.2.3 De Europese regelgeving
Om het EPK uit te voeren nam de Europese Commissie een aantal wetgevende initiatieven die in 
belangrijke mate mee de lijnen trekken van het klimaatbeleid in Vlaanderen. 

Hierna volgt een korte beschrijving van de voornaamste Europese klimaatregelgeving. De concrete 
toepassing van deze regels in de Vlaamse regelgeving is beschreven in de Vlaamse beleidsthema’s
(Hoofdstuk 5). 

Emissiehandel

Voordat het Protocol van Kyoto in werking trad, werkte de Europese Commissie in richtlijn
2003/87/EG een systeem uit dat de emissiehandel tussen Europese bedrijven organiseert. Het Euro-
pese CO2-emissiehandelsysteem trad op 1 januari 2005 in werking. 
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Het Europese
emissiehandelssysteem
heeft als eerste van CO2

een handelsproduct
gemaakt.

Het doel van deze richtlijn is de lidstaten hulp te bieden om  hun verplichtingen in het kader van het 
Protocol na te komen. De handel in emissierechten brengt geen nieuwe milieudoelstellingen mee, 
maar maakt wel een goedkopere naleving van de bestaande reductiedoelstellingen mogelijk. Door 
bedrijven emissierechten te laten kopen of verkopen, kunnen zij deze objectieven met zo weinig 

mogelijk kosten bereiken. Zonder de regeling voor de handel in emis-
sierechten zou men andere  en vaak duurdere maatregelen moeten 
nemen.

De nationale toewijzingsplannen legden de totale hoeveelheid CO2-
emissierechten vast die de lidstaten tijdens de handelsperiode aan de 
betrokken ondernemingen verlenen. 

De regeling voor handel in emissierechten omvat binnen de Europese 
Unie in totaal ongeveer twaalfduizend installaties met een aandeel van 45 tot 50% in de EU CO2-uit-

installaties die cementglaskalk, baksteen, keramische producten, pulp of papier produceren.

Voor het administratieve beheer van het emissiehandelsysteem legt elke lidstaat een register aan. Dit 
register staat in voor de nauwkeurige registratie van de verlening, het bezit, de overdracht en de an-
nulering van emissierechten van broeikasgassen. Verordening 2004/2216/EG van het registersysteem 
regelt het verloop van deze transacties.

Richtlijn 2004/101/EG, de ’linking directive’, werkt het CDM/JI-amendement uit op de richtlijn 
2003/87/EG over verhandelbare emissierechten. Deze richtlijn wil een brug vormen tussen het Eu-

van het Protocol. Bedrijven die onder de richtlijn verhandelbare emissierechten vallen, kunnen zo 
CDM/JI-emissiekredieten inzetten om te voldoen aan hun verplichtingen in de richtlijn. Dit vergroot 
de waaier aan instrumenten voor bedrijven en zal tot een kostenvermindering leiden.

Bedrijven kunnen gebruik maken van CER’s vanaf 2005 en van ERU’s vanaf 2008. Er geldt echter een 
-

ten in hun Toewijzingsplan 2008 - 2012 hiervoor vastleggen.

Elektriciteitsopwekking uit warmtekrachtkoppeling

Het doel van richtlijn 2004/8/EG is het energierendement te vergroten en de zekerheid van de 
energievoorziening te verbeteren door de bevordering en ontwikkeling van hoogrenderende warm-
tekrachtkoppeling (WKK) binnen de interne energiemarkt.

Elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

Richtlijn 2001/77/EG heeft tot doel het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektrici-
teitsproductie binnen de interne elektriciteitsmarkt te verhogen. 

In 2010 moet voor de hele EU 22% van het elektriciteitsverbruik voortkomen uit hernieuwbare 
energiebronnen. 

Klimaatbeleid op vele niveaus 
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Dé Europese uitdaging:
elk jaar 1% minder

energieverbruik

Energieprestatie van gebouwen

Het voornaamste doel van richtlijn 2002/91/EG is de energieprestaties van gebouwen in de EU te 
bevorderen en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alleen de meest kosteneffectieve maatregelen 
worden genomen.

Gezien het lage vernieuwingspercentage van gebouwen is het duidelijk dat vooral het bestaande ge-
bouwenbestand kan bijdragen tot een verbetering van de energieprestaties op korte en middellange 
termijn. De richtlijn bevat vier kernelementen voor de gebouwen: een berekeningsmethode voor de 
geïntegreerde energieprestatie, minimumnormen op de energieprestatie van gebouwen, energiepres-

Het doel van richtlijn 2006/32/EG is het vastleggen van streefwaarden voor energiebesparing door 
de lidstaten, een bevordering van de markt voor energiediensten en andere maatregelen voor een 

De richtlijn houdt in dat de lidstaten in een periode van negen jaar 9% be-
sparen op het gemiddelde eindverbruik van energie dat onder het toepas-
singsgebied van de richtlijn valt. De zeevaart, de luchtvaart en de eindver-
bruikers onder het toepassingsgebied van emissiehandel en defensie tellen 

hierbij niet mee. De doelstelling is indicatief, maar stelt wel dat de lidstaten kosteneffectieve, praktisch 
uitvoerbare en redelijke maatregelen moeten nemen om de doelstelling te halen.

Gebruik van biobrandstoffen in het vervoer

Richtlijn 2003/30/EG wil in de eerste plaats een bevordering van het biobrandstoffengebruik nastre-
ven.

De lidstaten moeten hiervoor een nationale wetgeving uitwerken. Die moet garanderen dat vanaf 
2005 biobrandstoffen een bepaald minimum voor hun rekening nemen van de totale verkoop van 
transportbrandstof op hun grondgebied. Voor 2005 geldt een minimum van 2% en dat aandeel moet 
van jaar tot jaar stijgen tot 5,75% in 2010. 

Belasting van personenauto’s 

In een voorstel van richtlijn (COM/2005/261) is de opname voorzien van een CO2-parameter in 

de belastinggrondslag van zowel de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting als de registratiebelasting. Dit 
zou inhouden dat de belasting wordt gedifferentieerd volgens het aantal gram CO2 dat een auto per 
kilometer uitstoot. Tegen 31 december 2008 zou minstens een kwart van de totale opbrengst van de 
registratie- en de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting moeten voortkomen uit de CO2-parameter van 
de betreffende belasting. In 2010 moet deze parameter voor de helft bijdragen in de opbrengst van 
de belasting.

Vrijwillige overeenkomst met de automobielsector

Er is een vrijwillige overeenkomst met de Europese Associatie van automobielfabrikanten (ACEA). 
Deze overeenkomst voorziet een CO2-emissiedoelstelling van 140 g/km voor de nieuwe in de EU 
verkochte auto’s tegen het jaar 2008 (COM(1999)107). In september 1999 kwam er een bijkomende 
overeenkomst met de Japanse en Koreaanse automobielfabrikanten (JAMA en KAMA) over dezelfde 
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CO2-doelstelling tegen 2009. Beschikking 1753/2000/EG koppelt hieraan een opvolgingssysteem om 
de CO2-uitstoot door personenwagens te bewaken.

Consumenteninformatie nieuwe personenwagens

Richtlijn 1999/94/EG verzekert de beschikbaarheid van gegevens over het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot van in Europa verkochte of geleasde nieuwe personenauto’s. Zo kan de consument met 
kennis van zaken een keuze maken.

beperking van de emissie van HFK’s, PFK’s en SF6. Deze verordening bevat bepalingen over de insluit-

Daarnaast is er richtlijn 2006/40/EG over emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertui-
gen. Deze richtlijn voorziet in een eerste fase in verplichtingen over het toegelaten lekverlies van 

voertuigen. 

Luchtvaart

In een mededeling (COM/2005/459) pleit de Commissie voor de opname van de luchtvaart in het 
EU-emissiehandelsysteem. Ook pleit ze voor ondersteunende activiteiten zoals onderzoek, de verbe-

2.3 Het Belgische beleidskader

2.3.1 De bevoegdheidsverdeling

de gewesten. De federale overheid beschikt over belangrijke beleidsinstrumenten op het vlak van 

(REG), hernieuwbare energie, milieuwetgeving en klimaataspecten in de domeinen mobiliteit, woon-

beleid, industrie en landbouw.

2.3.2 Het samenwerkingsakkoord
over de klimaatverandering

uitvoering van de Belgische reductiedoelstelling komen. Daarom sloten de federale overheid en de 
gewesten in 2001 een samenwerkingsakkoord over het klimaatbeleid. 

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord richtten de overheden de  Nationale Klimaat Commis-
sie (NKC) op, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken regeringen en onder-

Klimaatbeleid op vele niveaus 



23

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan20 06
12

Het Vlaamse engagement: 

steuning krijgt van een permanent secretariaat. Deze Commissie staat in voor de interne coördinatie 
en evaluatie van het Nationale Klimaatplan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het correct vervul-
len van de internationale rapporteringsverplichtingen. 

2.3.3 De lastenverdeling
De eerste belangrijke taak van de NKC was de vastlegging van de verdeelsleutel voor de Belgische 
Kyoto-doelstelling.  Op 8 maart 2004 beslechtte het overlegcomité van de federale regering en de re-
geringen van gewesten en gemeenschappen deze nationale Kyoto-lastenverdeling. Het Vlaamse gewest 

engageerde zich om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
met 5,2%. Het Waalse gewest wil de uitstoot met 7,5% verminderen, 
terwijl het Brusselse gewest zijn uitstoot mag verhogen met 3,475%. 
Al deze verbintenissen zijn aangegaan voor de periode 2008 - 2012 
tegenover het basisjaar 1990. De federale overheid verbond er zich 

toe een reeks bijkomende interne emissiereducerende maatregelen te nemen, voor minstens 4,8 
Mton CO2-eq met jaarlijkse evaluatie. De reducties ten gevolge van deze federale maatregelen komen 
de gewesten ten goede. Aanvullend verwerft de federale overheid ook een pakket emissierechten. 

2.3.4 Het Nationaal Klimaatplan 2002 - 2012
Het Nationaal Klimaatplan 2002 - 2012 bundelt de maatregelen die de gewestelijke en federale over-
heden nemen ter realisatie van hun respectievelijke aandeel in de Belgische Kyoto-doelstelling in een 
landelijk plan. De drie gewestregeringen en de federale overheid moeten hun goedkeuring geven aan 
het plan en de herzieningen ervan. 

Volgens het Samenwerkingsakkoord moeten de herzieningen voortvloeien uit de evaluatie van het 
Nationaal Klimaatplan. De Nationale Klimaatcommissie zal in 2006 voor het eerst een evaluatie en 
herziening van dit plan maken. 

2.3.5 Een samenwerkingsakkoord over de registers
In uitvoering van de registerverordening is tussen de federale overheid en de drie gewesten een 
samenwerkingsakkoord gesloten over de organisatie en het administratieve beheer van het Belgische 
register voor het Europese emissiehandelsysteem. 

2.3.6 Een samenwerkingsakkoord

De federale overheid en de gewesten bereiden een samenwerkingsakkoord voor over de uitvoe-
ring van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto. Het betreft hier ondermeer de oprichting 
van een ‘Focal Point’ voor JI projecten en een ‘Designated National Authority’ voor CDM projecten 

directive’.
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2.3.7 De opvolging van het internationale
klimaatbeleid

De coördinatie van het Belgische standpunt in het internationale klimaatbeleid gebeurt voornamelijk 
in de werkgroep broeikaseffect (CCIM BKE) van het Coördinatie Comité Internationaal Milieubeleid 
(CCIM).

-

van deze werkgroepen.

2.4 Het Vlaamse beleidskader
De schets van het Vlaamse beleidskader is terug te vinden in de volgende hoofdstukken van het 
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012.

2.5 De lokale overheden
Vele lokale besturen ondersteunen en versterken het gewestelijke klimaatbeleid. Gemeenten nemen 
immers veel beslissingen die een invloed kunnen hebben op het klimaat. Een waaier aan kleinschalige 
projecten in steden en gemeenten kan garant staan om een belangrijk deel van het Vlaamse objectief 
te behalen. Zo kunnen initiatieven rond duurzaam bouwen of toepassingen van hernieuwbare energie 
en ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen een belangrijke impuls vormen. 

bod in Hoofdstuk 5.10.

Klimaatbeleid op vele niveaus 
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3 De uitdaging voor Vlaanderen

3.1 De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen
De uitstoot van broeikasgassen steeg in Vlaanderen van bijna 88 in 1990 tot iets minder dan 91 Mton 
CO2-eq in 2004 (Tabel 1, Figuur 6). Dit is een toename met 3,6%. Het belangrijkste broeikasgas is 
CO2. Het komt vooral vrij bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen. In 1990 zorgde dit gas voor 
77% van de totale Vlaamse broeikasgasuitstoot. Dit aandeel steeg zelfs tot 85% in 2004. 

CH4 en N2O namen in 2004 een aandeel van 6% en 8% van de totale uitstoot in Vlaanderen voor 
hun rekening. De uitstoot van deze gassen daalde sinds de tweede helft van de jaren negentig. De 
veeteelt is de belangrijkste bron voor het vrijkomen van CH4 in Vlaanderen. N2O  ontstaat vooral in 
de bodem na toediening van dierlijke mest of kunstmest. Ook bij de productie van salpeterzuur komt 
het vrij.

Tabel 1: Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 1990 en 2004. 

Broeikasgas 1990
(kton CO2-eq)

2004
(kton CO2-eq)

Evolutie
1990 - 2004(%)

CO2 67.893 77.369 +14,0 %

CH4 7.146 5.480 -23,0 %

N2O 7.972 6.872 -13,7 %

PFK’s, HFK’s, SF6 4.759 1.249 -73,8 %

Totaal 87.771 90.970 + 3,6 %
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Figuur 3 toont een overzicht van het aandeel van de verschillende maatschappelijke sectoren in de 

cokes samen), de industrie, de gebouwen en het transport zijn de sectoren die het meest broeikas-
gassen uitstoten. In absolute cijfers daalde echter de uitstoot van de industrie en de landbouw tussen 
1990 en 2004. De sectoren transport en gebouwen kennen dan weer een belangrijke toename van de 
emissies. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de emissies van de verschillende doelgroepen of sectoren.

21%

6%

26%
20%

17%

10% Elektriciteitsproductie

Raffinaderijen en cokes

Industrie

Gebouwen

Transport

Landbouw -1,67
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-3,10

0,08

0,99

Figuur 3: Procentueel aandeel van de sectoren in de uitstoot van broeikasgassen in 2004 en evolutie van
de emissies per doelgroep in de periode 1990 - 2004 in Mton CO2-eq.

Op basis van de uitstoot per inwoner of de uitstoot per eenheid van Bruto Binnenlands Product 
(BBP), de zogenaamde broeikasgasintensiteit, kunnen de Vlaamse emissies vergeleken worden met 
deze in andere landen (Figuur 4).

Figuur 4: Uitstoot van broeikasgassen per inwoner (linkse schaal) en broeikasgasintensiteit voor een aantal 
geselecteerde landen (rechtse schaal) in 2003.
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De broeikasgasintensiteit van de Vlaamse economie daalde van 800 midden jaren negentig tot 646 g 
CO2-eq per geproduceerde euro in 20041 . Dit wijst erop dat de Vlaamse economische ontwikkeling 
geleidelijk aan minder is gekoppeld aan de uitstoot van broeikasgassen. 

Het relatief koude klimaat en de sterke aanwezigheid van een energie-intensieve industrie, die in 

transitgebied is voor internationaal transport speelt hierin een belangrijke rol. 

De CO2-uitstoot per geproduceerde kWh toont de impact van het elektriciteitsproductiepark op de 
broeikasgasemissies (Figuur 5). Vlaanderen stoot gemiddeld 385 g CO2 uit per geproduceerde kWh 

2/kWh) staat binnen de Europese Unie op de derde plaats na Zweden 
en Frankrijk. De gunstige positie van de Belgische en Vlaamse uitstoot per geproduceerde kWh is het 
gevolg van het grote belang dat de kernenergie in de Belgische (55%) en Vlaamse elektriciteitsproduc-
tie (46%) inneemt.

Figuur 5: CO2-uitstoot per geproduceerde kWh in Vlaanderen en een aantal Europese landen.

3.2 De vooruitzichten voor de Kyoto-periode 
Figuur 6 geeft de gemiddelde verwachte evolutie weer van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaande-
ren in de periode 2008 - 2012 in een scenario zonder klimaatbeleid2. Het VKP 2006 - 2012 hanteert 
de gemiddelde uitstoot tijdens de Kyotoperiode (2008 - 2012) als referentiepunt3.

De berekening van prognoses gaat met een aantal onzekerheden gepaard. De resultaten zijn dan ook 
alleen als een indicatie te beschouwen. Ze zijn wel een duidelijke weergave van de algemene evolutie.

1 BBP in constante prijzen van 1995

2 Dit scenario wordt het Referentie-scenario of REF-scenario genoemd.

3 De naleving van de Kyoto-verplichtingen wordt nagegaan door de totale uitstoot in de periode 2008 - 2012 te vergelijken 
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Broeikasgas 1990
(kton CO2-eq)

2010
(kton CO2-eq)

Evolutie
1990 - 2010(%)

CO2 67.893 89.953 +31 %

CH4 7.145 5.323 -25 %

N2O 7.974 8.957 +12 %

PFK’s, HFK’s, SF6 4.759 2.138 -55 %

Totaal 87.771 105.670 +20 %

Op basis van deze schattingen stijgen de Vlaamse broeikasgasemissies in een scenario zonder klimaat-
beleid met 18% tegenover de uitstoot in 1990. In absolute termen bereiken ze een niveau van bijna 
105,7 Mton CO2-eq. De oorzaak van  deze stijging zou vooral de toename met 31% van de CO2-uit-
stoot zijn en in mindere mate de toename van de emissies van  N2O  met 12%. Voor CH4 en F-gase-
missies wijzen de schattingen op een daling met 25% en 55% (Tabel 2). 

Tabel 2: Geschatte evolutie van de broeikasgassen in Vlaanderen tussen 1990 en 2010, bij afwezigheid van 
klimaatbeleid  in kton CO2-eq.

De uitdaging voor Vlaanderen
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Figuur 6: Evolutie van de Vlaamse broeikasgasuitstoot tot 2010 zonder klimaatbeleid.

De prognoses zijn opgesteld door een gedetailleerde bottom-upbenadering. Vanuit de vraag en het 
verbruik van de verschillende doelgroepen maakte het onderzoek een schatting van het totale ener-
gieverbruik in Vlaanderen. Voor het energieverbruik van de grootste energieverbruikers uit de indu-
strie en de energiesector gebruikte het onderzoek het optimalisatiemodel Markal. Voor de transport-
sector gebruikte het een rekenblad dat ontwikkeld is op basis van het TEMAT- model. Voor de overige 

van 1900 graaddagen. Eén van de belangrijke parameters voor de berekening van de prognoses is de 
evolutie van de prijs van de CO2-emissierechten op de Europese emissiehandelsmarkt. Volgens de 
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Europese emissiehandelssysteem tot een niveau van ongeveer 40 euro/ton. De prijs stijgt na 2007 
wellicht minder snel en bedraagt ongeveer 45 euro/ton in 2012. 

Een tweede belangrijke parameter is de invloed van de brandstofprijzen. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van dezelfde prijsprognoses als voor de 
berekeningen (met behulp van het PRIMES-model) in opdracht van de 
Europese Commissie. Prognoses tonen een daling van de olieprijs van 
52,06 $2003/boe in 2005 tot 43,01 $2003/boe in 2010. Vanaf dan stijgt 
de prijs opnieuw geleidelijk aan tot 43,30 $2003/boe in 2015. De aard-
gasprijs stijgt vanaf 2005 en volgt vanaf 2010 ongeveer de prijsstijging 

van zware stookolie. Bij de berekening van de scenario’s is ervan uitgegaan dat stijgende brand-
stofprijzen leiden tot een lager verbruik. Waar dit van toepassing was werd dit effect in rekening 
gebracht door middel van brandstofelasticiteiten. 

Tabel 3 toont per sector de evolutie van de uitstoot in een scenario zonder klimaatbeleid. Hoofd-

verschillende maatregelen ten opzichte van dit scenario zonder klimaatbeleid wordt berekend. 
Sectoren die een belangrijk aandeel hebben in de uitstoot van broeikasgassen moeten normaal 
ook een belangrijke bijdrage leveren in de te realiseren vermindering. 

Tabel 3:  Aandeel van de sectoren in de uitstoot van broeikasgassen in 1990 en 2004 en gemiddelde 
verwachte uitstoot in 2008 - 2012 in een scenario zonder klimaatbeleid (kton CO2-eq).

Zonder
klimaatbeleid blijven

de broeikasgasemissies
stijgen

1990
(kton CO2-eq)

2004
(kton CO2-eq)

Gemiddelde 
2008 - 2012
(kton CO2-eq)  

1990 -
gemiddelde 
2008 - 2012

(%)  

Aandeel
sector in

2008 - 2012
(%)  

Elektriciteits-
productie4

17.711 18.796 14.793 -16% 14%

Industrie5 32.434 29.320 44.185 +36% 42%

Gebouwen 14.564 18.127 19.774 +36% 19%

Transport 12.208 15.537 17.383 +42% 16%

Landbouw 10.855 9.190 9.535 -12% 9%

Totaal 87.771 90.970 105.670 +20% 100%

4 Alle emissies uit WKK worden volgens de emissie-inventaris tot de elektriciteitsproductiesector gerekend. In het Vlaams toewijzingsplan 
CO2-emissierechten 2008 - 2012 worden echter enkel de emissies uit WKK-installaties waarvan de houder van de milieuvergunning elektrici-
teitsproducenten zijn, tot de elektriciteitssector gerekend. De emissies uit andere WKK-installaties worden aan de andere sectoren toegekend. 
Hierdoor zijn de cijfers voor 1990 en 2004 niet vergelijkbaar zijn met de prognoses voor 2010.

5 Het VKP 2006 - 2012 rekent het transport en de distributie van aardgas tot de industrie, in overeenstemming met de aanpak in het Vlaams 
toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008 - 2012. Het VKP 2006 - 2012 rekent ook de sector van de afvalverwerking (zonder energierecupera-
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Vlaanderen moet in 2010
gemiddeld 22 miljoen ton 
CO2-eq minder uitstoten

3.3 De reductie-uitdaging
Het nationale lastenverdelingsakkoord voorziet voor Vlaanderen een vermindering van gemiddeld 

Op basis van de emissiecijfers voor 1990 en de gemiddelde verwachte broeikasgasuitstoot in
2008 - 2012 zonder klimaatbeleid, kunnen we de te realiseren reductie-inspanning berekenen

(Tabel 4). De uitdaging voor het Vlaamse klimaatbeleid is de gemid-
delde broeikasgasuitstoot in 2008 - 2012 met 22,2 Mton CO2-eq
per jaar te verminderen. Rekening houdend met de Kyotodoelstel-
ling voor Vlaanderen en het verwachte bevolkingsaantal in 2010, mag 
de gemiddelde uitstoot per Vlaming nog 13,6 ton CO2-eq bedragen 
tijdens de Kyotoperiode. Tegenover de prognoses zonder beleid in 

2008 - 2012 betekent dit dat Vlaanderen een reductie van 3,7 ton CO2-eq per Vlaming per jaar moet 
halen om de Kyotodoelstelling te bereiken.

Tabel 4: Inschatting van de gemiddelde Vlaamse reductiekloof in 2008 - 2012 (kton CO2-eq).

kton CO2-eq

Uitstoot in 1990 88.0136

Kyotodoelstelling (-5,2% van uitstoot in 1990) 83.436

Prognoses 2010 zonder beleid 105.670

Reductiekloof 22.234

6 Voor de berekening van de Vlaamse Kyoto-doelstelling worden de Vlaamse uitstootcijfers voor wegverkeer gecorrigeerd op basis van de 

brandstofverkoop. De Vlaamse emissie-inventaris houdt rekening met het aantal gereden kilometers en het voertuigtype omdat dit beter aansluit 
bij de noden voor andere emissierapporteringen. 

De uitdaging voor Vlaanderen
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4 Het Vlaamse beleidskader

4.1 De wettelijke basis
Het REG-decreet uit 2004 vormt de wettelijke basis voor het klimaatbeleid in Vlaanderen. Het 
decreet schetst het kader waarbinnen Vlaanderen een aantal klimaatdoelstellingen wil invullen: de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de bevordering van rationeel energiegebruik, het 

Kyoto-protocol. 

4.2 De Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen 
Op 20 april 2001 besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van de Taskforce Klimaatbeleid Vlaan-
deren. Haar hoofdtaak was het opmaken van een Vlaams Klimaatbeleidsplan. 

Kader 5. Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen
Het klimaatbeleid heeft een invloed op diverse beleidsdomeinen. Daarom richtte de Vlaamse 
Regering de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen op die bestaat uit vertegenwoordigers van 
verschillende kabinetten, administraties en openbare instellingen bevoegd voor een ruim aantal 
domeinen: leefmilieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid en innovatie, 

en ruimtelijke ordening. 

Deze auto heeft alleen kleuren als de zon schijnt.
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Vlaanderen heeft sinds 
2002 een Vlaams

klimaatbeleidsplan

De Taskforce voert volgende taken uit:

de  broeikasgassen die opgenomen zijn in het Kyoto-protocol;

2. de opmaak en uitvoering van een Nationaal Klimaatplan procesmatig opvolgen en bijsturen 
in functie van de specifieke noden vanVlaanderen;

3. de rapportering van de vooruitgang aan de Vlaamse regering op basis van een betrouwbare 
monitoring;

4. de voorbereiding van het Vlaamse beleidsstandpunt over het nationaal en internationaal 
klimaatbeleid.

Onder de Taskforce Klimaatbeleid werden verschillende werkgroepen opgericht om een aantal spe-
cifieke materies verder uit te werken. Zo zijn er werkgroepen rond de inzet van flexibele mechanis-
men, de verfijning van de emissie-inventaris, de bepaling van de kosteneffectiviteit en de voorbereiding
van Vlaanderen op het klimaatbeleid na 2012.

�.� Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 200�

�.�.� Opzet en doelstelling
Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005 stelde als tussentijdse doelstelling de broeikasgasuitstoot 
in 2005 te stabiliseren op het niveau van 1990.Als noodzakelijke randvoorwaarde moest de federale 
overheid voldoende begeleidende maatregelen realiseren in die domeinen waarvoor zij bevoegd was.
Via uitgebreide voortgangsrapporten (VORA) voorzag het beleid in jaarlijkse opvolging en bijsturing.

Het Vlaams klimaatbeleidsplan 2002 - 2005 telde in totaal 33 concrete klimaatprojecten. Door de 
goedkeuring van het plan door de Vlaamse Regering kreeg de uitvoering van de projecten een princi-
pieel fiat.

In VORA04 zijn 42 projecten opgenomen, die voor 35% bijdragen aan de doelstelling tot stabilisatie 
van de broeikasgassenuitstoot in 2005 en voor 70% aan het dichten van 
de reductiekloof in 2010. Het Vlaamse klimaatbeleid kwam volgens dit 
voortgangsrapport 6,3 Mton CO2-eq tekort om in 2010 de Kyoto-doel-
stelling te halen.

�.�.2 Lessen en uitdagingen
De ervaringen met het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005 en haar voortgangsrapporten leidden 
tot verschillende lessen en uitdagingen. Deze situeren zich zowel op het procesmatige, als op het 
technisch-inhoudelijke vlak. Het onderstaande schema geeft een overzicht van de pluspunten en de 
verbeterpunten van het Vlaamse klimaatbeleid op deze twee vlakken tot 2004.

Vlaams beleidskader

1. de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van een proactief Vlaams klimaatbeleid voor 
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Pluspunten Verbeterpunten

Procesmatig

• Een eerste uitgebreide horizontale kli-
maatoefning

• De ervaring met een lopend plan en de ef-
fectieve opvolging 

• De bruikbaarheid van de adviezen MINA/
SERV/Vlaams Parlement

• Een betere informatie die leidde tot betere 
en volledigere emissie-inventarisatie

• Een versnelling sinds 2004 (decreten, beslui-
ten, politieke afspraken)

• De uitwerking van een algemene strategie 
Een betere horizontale en verticale integra-
tie

• Een grotere betrokkenheid van doelgroepen 
en actoren 

• De toevoeging van een visie op de rol van 
technologie en innovatie

• Een systeem van opvolging dat evaluatie 
mogelijk maakt

Technisch - inhoudelijk

• De formulering van nieuwe projecten uit 
steeds meer beleidsdomeinen

• De effectiviteit van de werkgroepen onder 
de Taskforce Klimaatbeleid

• De afronding van enkele projecten 

•

• De bundeling van de Vlaamse klimaatacties 
vanaf 2000 

• Het leerproces van de indicatoren

• De nood aan meer maatregelen om de 
Kyoto-doelstelling te realiseren

• De vereenvoudiging van een eenduidige 
opvolging

•
klimaatbeleid

• De weergave van een onderbouwd referen-
tiescenario.

• De aanmaak van een databank met een 
overzicht van alle maatregelen

• Een kwantitatieve inschatting van de kos-

kostprijs

• De aanvulling van instrumenten voor kli-
maatacties

Een bijzonder knelpunt is de vaststelling dat zich voor het klimaatbeleid een andere beleidsaanpak 
opdringt. Het is niet eenvoudig om met de traditionele aanpak werkelijk vooruitgang te boeken. 
Broeikasgasemissies hangen sterk samen met het energieverbruik en dus ook met de wijze waarop 
wij wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen. Om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te 
verminderen is een fundamentele wijziging tegenover onze (fossiele) energievoorziening nodig. Ook 
ons energieverbruik moeten we kritisch durven bekijken. Zoiets kan niet van vandaag op morgen. We 
hebben een breed maatschappelijk en politiek draagvlak nodig om de fundamentele maatschappelijke 
en technologische veranderingen door te voeren. Hiervoor is er behoefte aan nieuwe samenwer-
kings- en beleidsvormen, over bestuursniveaus heen, voor een betere coördinatie en een integratie 
van het klimaatbeleid in de verschillende beleidsdomeinen. Nieuwe evenwichten moeten gevonden 
worden tussen de lange termijn uitdagingen en de korte termijn agenda’s. Op deze manier kunnen we 
het nog beperkte maatschappelijke draagvlak voor verregaande klimaatmaatregelen uitbreiden. 
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Met dit plan wil Vlaanderen 
haar Kyoto doelstelling

realiseren

4.4 Het  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012
Het Vlaams Regeerakkoord 2004 - 2009 en zijn beleidsnota’s en -brieven duiden de beleidskeuzes aan 

het klimaatbeleid zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Bij de verdere invulling van het klimaatbeleid zal 

last moet dragen. 

4.4.1 Doelstellingen
Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012 kent vier belangrijke doelstellingen: 

-
male jaarlijkse uitstoot van gemiddeld 83.436 kton CO2-eq in de 
periode 2008 - 2012;

2. de verdere uitwerking van de Vlaamse visie en strategie op klimaat-
beleid op korte, middellange en lange termijn;

3. de basis leggen voor verdergaande reducties na 2012;

4. de verdere ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor klimaatbeleid. 

Bij de uitwerking van deze doelstellingen bouwt het plan voort op de ervaringen van het eerste 
Vlaams Klimaatbeleidsplan. Het houdt hierbij uitdrukkelijk rekening met de verbeterpunten uit boven-
staande tabel.

De internationale onderhandelingen over een post - 2012 klimaatregime zijn nog maar net begon-
nen (zie Hoofdstuk 6). Toch wil de Vlaamse Regering met dit plan ook al de grondslag leggen voor de 
emissiereducties die bijkomend nodig kunnen zijn in de periode na 2012. 

4.4.2 De Vlaamse klimaatconferentie
Om het tweede Vlaamse klimaatbeleidsplan voor te bereiden, besliste de Vlaamse regering, op 
advies van de SERV, om werk te maken van een nieuwe beleidsaanpak. Het is de bedoeling om het 
maatschappelijke middenveld en de diverse doelgroepen en actoren nauwer bij het klimaatbeleid te 
betrekken. Om de ambitieuze reductiedoelstellingen van het Vlaams Klimaatbeleidsplan te kunnen 
bereiken is een adequaat maatschappelijk draagvlak nodig. De Vlaamse Minister voor Leefmilieu en 
Energie gaf deze aanpak nieuwe vorm door de organisatie van de Vlaamse Klimaatconferentie. 

De bedoeling van het overleg was samen te zoeken naar nieuwe maatregelen en oplossingen voor de 
knelpunten in het bestaande klimaatbeleid. Verder moest het overleg ook ruimte vrijmaken voor de 
ontwikkeling van een klimaatstrategie op lange termijn.

De Vlaamse Klimaatconferentie startte op 6 juni 2005 onder het motto “Het klimaat verandert. En 
u?”. De Vlaamse Minister voor Leefmilieu en Energie en de vertegenwoordigers van werkgevers-, 
werknemers-, milieuorganisaties en lokale besturen ondertekenden er een intentieverklaring. Alle 
partijen engageerden zich om binnen het kader van de klimaatconferentie constructief samen te 

Vlaams beleidskader
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De Vlaamse
klimaatconferentie leverde 

365 aanbevelingen aan

werken. Die dag startte het overleg over volgende sleutelthema’s: strategie, wetenschap en innovatie, 
mobiliteit, REG in gebouwen, duurzame energie, landbouw en bedrijven. Het thema strategie omvatte 

beleid na 2012. Het thema mobiliteit werd verder opgesplitst in goederenvervoer, personenvervoer 

discussienota’s hebben ongeveer 300 deelnemers zich tot mid-
den september 2005 gebogen over mogelijke beleidsopties en 
technologische keuzes die de Vlaamse samenleving moet ma-
ken. Niet alleen tegen 2012 maar ook voor nadien. Hier kwam 
heel veel actief en creatief denkwerk aan te pas. Ondermeer 
kwamen er onderwerpen aan bod, waarvoor het beleid tot dan toe nog onvoldoende aandacht had.

Uit het overleg vloeiden in totaal 365 voorstellen voort. Een deel daarvan bestond uit zeer concrete, 

voorstellen met een onmiddellijk effect én maatregelen voor de langere termijn, van technische 
ingrepen tot strategische en bestuurlijke maatregelen. Een deel van de acties kon het Vlaamse milieu- 
en energiebeleid zelf uitvoeren. Voor andere maatregelen was eerst nog overleg nodig met andere 
Vlaamse ministers, andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Bepaalde voorstellen hadden betrek-
king op instrumenten die de overheid kan inzetten, terwijl anderen initiatieven bespraken die andere 
actoren zouden kunnen nemen.

Uit de Vlaamse Klimaatconferentie werden 12 strategische en verschillende thematische aanbeve-
lingen gedistilleerd die op 18 oktober 2005 werden voorgesteld. Op 21 oktober 2005 werden deze 
reeds voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op 25 november 2005 herhaalde de Vlaamse Regering 

garanderen in de voorbereiding van het tweede VKP. Dit kon door de aanpassing of het aanscherpen 
van de huidige projecten of door de opstelling van nieuwe reductiemaatregelen onder meer op basis 
van de resultaten van de Vlaamse klimaatconferentie. 

De Taskforce Klimaatbeleid kreeg ook de aanbevelingen en de 365 concrete voorstellen voor verdere 
analyse en verwerking bij de opstelling van het klimaatbeleidsplan. De Vlaamse regering stelde daar-
voor volgende evaluatiecriteria op (Kader 6).
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Kader 6. 
Evaluatiecriteria van de voorstellen uit
de Vlaamse Klimaatconferentie

1. De drempel van implementatie: de bijsturing van bestaande maatregelen is in vele gevallen 
eenvoudiger en goedkoper te realiseren dan de start van nieuwe maatregelen.

2. De grootte van het reductie-effect: maatregelen met een groot reductie-effect op de uit-
stoot van broeikasgassen hebben voorrang op acties met een beperkt potentieel, rekening 

3. De termijn van implementatie, het effect en de uitvoerbaarheid: voor het halen van de 
Kyoto-doelstelling zijn in de eerste plaats maatregelen met een effect op korte termijn (tot 
2012) van belang. Het klimaatdossier vraagt echter ook een versterkte inspanning na 2012.

4. De dubbele opbrengst en de combinatiemaatregelen: voorkeur voor maatregelen die naast 
een effect op broeikasgasemissies ook voordelen opleveren voor andere beleidsdoelstellin-

5. Het maatschappelijk draagvlak: toetsing bij de maatschappelijke actoren is aangewezen om 
voldoende mate van uitvoering en emissiereductie te verzekeren.

4.4.3 Het klimaatbeleid bestuurlijk bekeken
Om tot een doorbraak in de aanpak van de klimaatproblematiek te komen zijn naast technische 
inspanningen en gedragswijzigingen ook een aantal innovaties op het vlak van bestuur en beleidsaan-
pak nodig. Klimaatverandering is een omvangrijk probleem, zowel in de tijd als in de ruimte. Het gaat 
gepaard met vele onzekerheden en loopt dwars door verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. 
Een effectief klimaatbeleid vergt daarom bestuurlijke capaciteit om langetermijnvisies en scenario’s 
te ontwikkelen. Of om beleidscoördinatie te verzekeren en partnerschappen tussen overheden en 

en verdient ondersteuning door bredere bestuurlijke hervormingen en voorzieningen. Om deze be-
stuurlijke vernieuwing te realiseren is bij de uitwerking van het klimaatbeleid rekening gehouden met 
volgende aandachtspunten:

1. de verbetering van de kwaliteit en de rechtszekerheid van het beleid;

2. de verzekering van de transparantie en van de inspraakmogelijkheden over het klimaatbe-
leid;

3. het opslaan van ervaring met de nieuwe instrumenten voor beleidsontwikkeling (toekomst-

4. de versterking van de coördinatiemechanismen voor het klimaatbeleid met het oog op een 
betere afstemming en doorgedreven integratie van de klimaatdoelstellingen in alle beleids-
domeinen van de overheid.

Vlaams beleidskader
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4.4.4 De opvolging van de acties
In de beslissing van 18 november 2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de voort-
zetting van het overleg tot de verdere voorbereiding van het klimaatbeleid in de Vlaamse Klimaatcon-
ferentie. Verschillende werkgroepen in de conferentie kunnen verder blijven werken aan de concrete 
vormgeving van de voorgestelde maatregelen en aan de uitwerking van de Vlaamse visie en strategie 
op het klimaatbeleid. Door te blijven waken over de kwaliteit van de website van de klimaatconferen-
tie, vergroot de overheid de betrouwbare communicatie over deze werkzaamheden. 

Het is dus nodig waakzaam te blijven voor een tijdige en correcte uitvoering van de maatregelen, die 
de Vlaamse Regering heeft voorgesteld. De instrumenten die de regering hiervoor uitwerkte, zijn te 

-
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5 Het Vlaamse antwoord op
de reductie-uitdaging

Leeswijzer
Bij de uitwerking van dit tweede Vlaams Klimaatbeleidsplan koos de Vlaamse Regering ervoor om de 
maatregelen te bundelen in tien thema’s. 

Vijf sectorale thema’s geven globaal het streefdoel weer rond klimaatvriendelijke en duurzame mobi-
liteit, rationeel energiegebruik, duurzame en koolstofarme energievoorziening, industrie en duurzame 

landbouw en bossen. Vijf horizontale thema’s handelen over onderzoek en innovatie, sensibilisatie, 

verschillende maatregelen die moeten bijdragen tot de realisatie van het globale streefdoel en van 

publiek toegankelijk is. 

De reductiepotentiëlen 
Dit klimaatbeleidsplan omvat de hele Kyoto-periode (2008 - 2012). Het einddoel van dit plan is 

afhankelijk van de genomen beleidsbeslissingen, de streefdatum verschillen van die voorzien in de 
Kyoto-doelstelling. Zoals eerder al vermeld, gebruikt het plan voor de formulering van de emissiere-
ductiedoelen de gemiddelde verwachte uitstoot tijdens de Kyoto-periode.

De maatregelen bouwen voort op het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005. De reductiepotenti-

Het windkrachtvoertuig,
voor wie niet houdt van stinkende uitlaatgassen.

Vlaams Klimaatbeleidsplan
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Klimaatbeleid heeft positieve
neveneffecten op het vlak van

de Vlaamse economie, de luchtkwaliteit 
en daarmee op de volksgezondheid

elen zijn aangepast aan het nieuwe REF-scenario. Bestaande, niet-gewijzigde maatregelen kregen een 
beknopte vermelding. Voor de nieuwe maatregelen is er een meer uitvoerige toelichting. De Vlaamse 

De horizontale thema’s met betrekking tot innovatie, sensibilisering en de voorbeeldrol van de over-

sectorale thema’s. 

De interactie met andere
beleidsdomeinen en -plannen
Klimaatmaatregelen helpen niet alleen om de negatieve effecten van klimaatverandering op natuur, 
mens en milieu te vermijden of te verminderen. Zij leveren ook nog andere baten op. Omdat er 
een verband is tussen broeikasgasemissies en het energiegebruik, zorgt een rationelere omgang met 
energie meteen voor een beperking van die emissies. Door de realisatie van rendabele energiebe-
sparingen leidt de aanpak van de klimaatverandering tot een winst in plaats van tot een kost voor de 
eigen economie. Een bijkomend voordeel is dat door een rationeel energiegebruik de afhankelijkheid 
van buitenlandse energievoorraden afneemt. Ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling combineert een verminderde broeikasgasuitstoot met een 
verminderde afhankelijkheid van het buitenland voor onze energievoorziening.

Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zorgen vaak op lokaal niveau ook 

-
ringen in emissiereductieprojecten in eigen land, 
houden deze secundaire baten in eigen land. Ook 
op de werkgelegenheid is er een positief effect. 

niet alleen voor minder schadelijke uitstoot, maar 
leidt op termijn ook naar nieuwe banen en een 
concurrentievoordeel. Klimaatbeleid draagt op 
deze wijze bij tot de doelstelling van het Lissabon-

gebaseerde economie ter wereld maken.

Het omgekeerde is ook waar. Bepaalde maatregelen van dit plan hebben in de eerste plaats een 
andere (leefmilieu)doelstelling. Omdat die ook een impact hebben op de uitstoot van broeikasgas-
sen, zijn ze hier opgenomen. Een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen is te vinden in de 
respectievelijke beleidsdocumenten daarover.
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Het verkeer is een steeds 
grotere bron van

broeikasgasemissies

5.1 Naar een klimaatvriendelijke en
duurzame mobiliteit in Vlaanderen

De transportsector draagt in stijgende mate bij aan de Vlaamse emissierekening. De sector neemt 
17% van de CO2-emissies voor zijn rekening, een aandeel dat bovendien elk jaar toeneemt. Personen- 
en goederenvervoer over de weg vertegenwoordigen een aandeel van 57% en 42%. Tussen 1990 en 
2004 groeide in Vlaanderen de emissie door de transportsector met 27%, het is veruit de sterkste 
uitschieter. Deze zorgwekkende cijfers en de moeilijke realisatie van beleidsmaatregelen weerspiege-

trend is een enorme uitdaging. Die vraagt om gedragswijzigingen, minder vervuilende transportmidde-
len, een gedifferentieerd transportsysteem en een daling van de vraag naar het transport over de weg. 
De voorgenomen maatregelen zetten een stap in de goede richting. 

Duurzame mobiliteit vraagt om een aanpak op verschillende niveau’s: 

1. een verantwoorde locatiekeuze vanuit het oogpunt van mobiliteit; 

2. een rationeel verplaatsingsgedrag;

3. duurzame verplaatsingsmiddelen;

4. een milieuvriendelijk rijgedrag. 

Met de zeilbus op schoolreis.

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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5.1.1 Doelstellingen en indicatoren

De CO2-emissies van de transportsector (weg, spoor en binnenvaart)

kilometers;

en 0,23 miljard minder vrachtwagenkilometers;

minimaal 19% in 2010;

5. stijgt het aantal effectieve telewerkers verder tot minimaal 20% tegenover het aantal potenti-
ele telewerkers in 2010;

6. bedraagt de gemiddelde CO2

2010; 

7. vertegenwoordigen biobrandstoffen 5,75% van de totale verkochte transportbrandstoffen in 
2010;

aantal gereden voertuiguren;

9. kent minimaal 18% van de Vlamingen in 2010 de tips over milieuvriendelijk rijgedrag en pas-
sen die Vlamingen ze ook toe. 

Indicator                                                                                                                         2004   

CO2-eq 15,5 Mton

Voertuigkilometers 53,5 miljard

Gemiddelde CO2-uitstoot personenwagens 183 g/km

Aantal verliesuren -%

Percentage van de bevolking vertrouwd met energiezuinig rijden -
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Minder en milieuvriendelijker 
vervoer moet deze trend

ombuigen

5.1.2 Maatregelen
De algemene doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen lopen in het klimaatdossier uit op vier 
strategische maatregelenpakketten. 

1. De beperking van het transportvolume

De ultieme sleutel voor een duurzame mobiliteit ligt in de beheersing van de groei van het wegver-
keer op de Vlaamse  wegen.

De realisatie van een modale verschuiving

De meest geciteerde en belangrijkste volumebeperkende maatregel is de realisatie van een modale 
verschuiving van het vooralsnog klimaatonvriendelijke wegtransport naar andere transportmodi. 

Personenvervoer 
De Vlaamse overheid zal haar burgers verder stimuleren om de eigen wagen minder te gebruiken. 
Dit gebeurt door een optimalisatie van het openbaar vervoer, de uitbreiding van -
infrastructuur en een verdere promotie van het autodelen. Het openbaar vervoer moet door 
capaciteits-, frequentie- en doorstromingsmaatregelen uitgroeien tot een volwaardig vervoersalter-

comfort winnen. De Vlaamse overheid zorgt daarbij voor 

een groter gebruik van de alternatieve vervoersmodi. 
Deze doelstelling geldt voor alle type verplaatsingen. Maar 
voor bepaalde verkeersvormen, zoals recreatief verkeer, 
moet worden gezocht naar maatregelen op maat (zoals 
de Kusttram, openbaar-vervoeraanbod bij evenementen) waardoor de effecten op Vlaams niveau niet 
onmiddellijk inschatbaar zijn. In het kader van netmanagement bij De Lijn zal bijkomende aandacht ge-

richt worden op attractiepolen met hoog reizigerspotentieel voor bediening door openbaar vervoer. 
Hierbij komen vanzelf ook recreatieve polen (shoppingcentra, recreatiedomeinen, zwembaden, ...) in 
het vizier. Op korte termijn krijgt het woon-werkverkeer de prioritaire aandacht.

Het Pendelplan (2005) geeft de concrete uitwerking aan van de noodzakelijke acties voor wat 
woon-werkverkeer betreft. Voor het openbaar vervoer is er de ontwikkeling van tram- en snel-
busprojecten in stedelijk gebied, zoals vermeld in het Pegasus- en Spartacusplan (2004). Daarnaast is 
ook een betere bediening van de bedrijventerreinen door het openbaar vervoer belangrijk. Om het 

-

Voor het personenvervoer per spoor biedt het investeringsplan van de NMBS een potentieel. 

(GEN) en de Diaboloverbinding naar de luchthaven van Zaventem. Met het Diabolo-project wil 
Vlaanderen tegen 2010 de luchthaven rechtstreeks toegankelijk maken vanuit het noorden en het 
oosten van het land door de aanleg van nieuwe spoorweginfrastructuur. De NMBS voert een deel van 

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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de werken zelf uit, terwijl de rest komt van publiek-private samenwerking (PPS). De privé-partners 

zich. 

Een gefaseerde uitvoering van het GEN Brussel zorgt voor een aanbod van snelle voorstedelijke ver-
bindingen per trein, tram en bus in een straal van ongeveer 30 km rond de hoofdstad. Dit plan moet 
gerealiseerd zijn tegen 2010. 

Goederenvervoer
De Vlaamse overheid zal verder de binnenvaart en het spoorverkeer als transportalternatieven stimu-
leren en promoten. 

Een aantal investeringen in infrastructuur (vrijwaring van de vervoerscapaciteit, wegwerken van mis-
sing links) en het verder zetten van lopende initiatieven zijn hierbij belangrijk. Zo zijn omvangrijke 
middelen nodig voor de modernisering van het hoofdwaterwegennet (Albertkanaal, Zeekanaal Brus-
sel-Schelde), de investeringen via PPS voor de bouw van kaaimuren en de ontwikkeling van waterge-
bonden bedrijventerreinen. 

Om het goederenvervoer per spoor nieuwe impulsen te geven moet de overheid de projecten uit 
het Investeringsplan 2001 - 2012 van de NMBS (nu Infrabel) volledig uitvoeren. Zo zal het goederen-
vervoer per spoor over de nodige capaciteit kunnen beschikken. Verder moet de kwaliteit (snelheid, 
regelmaat en betrouwbaarheid) van het goederenvervoer per spoor verbeteren. Een belangrijke 
factor hierin is de voltooiing van de liberalisering van het goederenvervoer per spoor.

Het is wenselijk dat, in samenwerking met de federale overheid, een orgaan wordt opricht voor de 
promotie van het spoorvervoer. Dit kan best gebeuren naar analogie met Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen. Meer nog, het is aangewezen om een onafhankelijk modusneutraal aanspreekpunt te 

hun transportkeuze. 

In samenwerking met VOKA en Unizo zullen de waterwegbeheerders vanaf 2006 transportdeskundi-
gen aanstellen. Die krijgen de opdracht een doorlichting van de optimalisering van goederenstromen 
bij ondernemingen uit te voeren. 

Een aantal lopende of geplande onderzoeken, en de concrete toepassing ervan, moeten de klimaatcri-
teria ingang doen vinden in het mobiliteitsbeleid op lange termijn. Zo is er nood aan een toekomstvi-
sie over het containertransport en aan ruimte voor de watergebonden bedrijfsterreinen in uitvoering 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

waterweg- en spoorinfrastructuur. Dit in navolging van een aantal door de Vlaamse regering geselec-
teerde wegenprojecten en geplande PPS-initiatieven binnen het openbaar vervoer. 

De Vlaamse regering besliste in 2004 haar goedkeuring te hechten aan een PPS-constructie voor de 
projecten Liefkenshoekspoortunnel en het vormingsstation Zeebrugge. Ook neemt zij een aantal 
intrestlasten voor haar rekening. Deze projecten zullen hierdoor vroeger klaar zijn. Op het Overleg-
comité van 7 december 2005 viel de  beslissing om alleen voor de Liefkenshoekspoortunnel gebruik 
te maken van een PPS-constructie. Al deze beslissingen laten toe om deze tunnel te realiseren tegen 
einde 2011. Daarmee beschikken de spoorwegmaatschappijen over de nodige capaciteit, die hen 
moet toelaten om hun marktaandeel in het containervervoer per spoor van en naar Antwerpen 
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Het Pendelplan wil het aandeel auto’s 
in woon-werkverkeer terugbrengen

van 70% tot 60% in 2010

substantieel uit te breiden. Een verdubbeling van het huidige marktaandeel betekent een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van CO2.

Het is het overwegen waard de impact van transportmodi te integreren binnen het CO2-emissiebe-

vermindering van het aantal voertuigkilometers als naar de daling van het aantal voertuigkilometers in 
verkeersopstoppingen.

Personenvervoer
Het Pendelplan beschrijft de concrete uitwerking van acties op dit vlak. De Vlaamse overheid zal 
de komende jaren (2005-2009) maatregelen uitwerken om het carpoolen verder te ondersteunen. 
Dit zal gebeuren door de aanleg van carpoolparkings aan de opritten van de hoofdwegen en door 
gerichte promotie- en bewustmakingsacties. De Vlaamse overheid zet ook de uitbouw van het
vervoersmanagement voort. De provinciale mobidesken en de mobiliteitsconsulenten van De Lijn 
zullen samenwerken onder de koepel van de nieuw op te richten provinciale mobiliteitspunten. Dit 

moet op het terrein zorgen voor een geïntegreerde 
aanpak van het woon-werkverkeer. 

Autodelen laat toe de wagen selectief te gebruiken. 
Het is vooral interessant als aanvulling bij het open-
baar vervoer. Tegen 2009 zullen autodeelprojecten in 
de meeste stedelijke gebieden lopen. Kan autodelen 

ook voor bedrijven nuttig zijn? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, komt er een onderzoek 
naar bestaande projecten rond autodelen of starten er nieuwe proefprojecten. Bij een positieve eva-
luatie kunnen stappen ondernomen worden voor de verdere uitbouw van initiatieven rond autodelen 
in Vlaamse bedrijven. 

Door de moderne telecommunicatiemiddelen kunnen we onze fysieke verplaatsingen vervangen door 
zogenaamde virtuele verplaatsingen. In het kader van het pendelplan neemt de Vlaamse overheid een 
voorbeeldfunctie op in de promotie van het telewerk. In overleg met de federale overheid wil zij de 
juridische hinderpalen hiervoor wegwerken.

Goederenvervoer
-

maatconferentie. Bedoeling was enerzijds het aantal kilometers te beperken en anderzijds het aantal 
kilometers in verkeersopstoppingen te verminderen. Een uitbreiding van de laad- en lostijden, het leeg 
rijden zoveel mogelijk vermijden door het gebruik van telematica, afspraken tussen transporteurs 
voor trajecten en groepage van ladingen, kunnen hierbij helpen. Ook de uitbreiding van de voer-
tuigencapaciteit behoort tot de mogelijkheden. Momenteel loopt een onderzoek naar de voor- en 
nadelen hiervan door het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw. De resultaten van deze studie 
zijn beschikbaar eind 2006. 

De werkgroep pleit ook voor een analysestudie. Die moet nagaan wat de oorzaken zijn van de lagere 
beladingsgraad binnen het vervoer in eigen beheer. Ook voor de ontwikkeling van een benchmark-

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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goederen’ behandelt deze denkpistes nog verder.

Ruimtelijke ordening en infrastructuurbeleid
De manier waarop wij de ruimte inrichten voor onze professionele en individuele activiteiten bepalen 
de beleidsmarges voor rationeel verplaatsingsgedrag. Er komt een langetermijnanalyse over de mo-
gelijke effecten van een op mobiliteit afgestemd lokalisatiebeleid op de duurzame ontwikkeling van 
mobiliteit. De resultaten worden eind 2006 verwacht. 

De Milieu-effectenrapportering (MER) weegt de globaliteit van factoren af voor het geheel van een 
nieuw infrastructuurproject. De impact van CO2- of andere luchtemissies kan hierbij ook een ele-
ment zijn. 

In samenwerking met VITO en het Onderzoekscentrum voor Wegenbouw wordt het mogelijke po-
tentieel onderzocht van de invoering van langere en zwaardere vrachtwagens op bepaalde trajecten.

2. De uitbouw van een milieuvriendelijk en emissie-arm
voertuigenpark

Het Vlaamse voertuigenpark moet - rekening houdend met de technologische mogelijkheden - uit-
groeien tot een milieuvriendelijker voertuigenpark.  

Gebruik Ecoscore stimuleren

De CO2-emissies van een voertuig mogen niet los gezien worden van de andere emissies van het 
voertuig. Een Ecoscore kent aan alle voertuigen een ‘milieuscore’ toe. Die is representatief voor de 

impact op het milieu. Hierbij tellen de verschillende schade-
lijke effecten (broeikaseffect, geluidshinder en luchtkwaliteit, 
impact op gezondheid en ecosystemen) mee in de bepaling 
van de Ecoscore. 

Er is overleg opgestart met de andere gewesten en de fede-
rale overheid over de Ecoscore. Dit heeft tot doel het draagvlak voor het gebruik van de Ecoscore 
als maatstaf voor de milieuvriendelijkheid van een voertuig te vergroten.  

de lokale overheden en De Lijn spelen zelf een pioniersrol door bij hun aankoop van milieuvriende-

Ecoscore als basis voor de berekening van de verkeersbelastingen

Om de aankoop van milieuvriendelijke wagens te bevorderen, zal een gecombineerde aanpassing van 
de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens 
op Vlaams niveau uitgewerkt worden tegen eind 2006. Hierbij zal de Ecoscore gebruikt worden als 
basis voor de berekening van de belastingen. Dit laat toe om de belastingen technologieneutraal uit te 
werken en rekening te houden met alle emissies van de voertuigen. De nieuwe verkeersbelastingen 
zullen hiermee een grotere impuls geven aan het gebruik van milieuvriendelijke wagens dan de hui-
dige verkeersbelastingen. De Vlaamse overheid zal  hierover overleg voeren met de andere gewesten 
en de federale overheid. De hervorming zal samenvallen met de inning van de belastingen door het 
Vlaams Gewest (ten vroegste eind 2008).

De ecoscore bepaalt
het milieurapport van je wagen
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Nieuwe technologieën kunnen 

Daarnaast zal de Vlaamse Regering verder bouwen op de resultaten van het maatschappelijk debat 
over het wegenvignet.

-

Gebruik biobrandstoffen bevorderen

In maart 2005 ondertekenden de Vlaamse regering, de landbouworganisaties, de bietsuikerkolom, de 
Belgische automobielfederatie en de Belgische petroleumfederatie een ‘Intentieverklaring Biobrand-
stoffen in Vlaanderen’. De deelnemende partijen engageerden zich om mee te werken aan de con-

Tegen 2010 moeten biobrandstoffen een aandeel van 5,75% vormen van de totale verkochte hoeveel-
heid transportbrandstof. Biobrandstoffen worden in dit hoofdstuk als CO2-neutraal beschouwd. De 
uitstoot tengevolge van de productie van de biobrandstoffen is opgenomen in de landbouwsector en 
de sector industrie.

De Vlaamse overheid overweegt hoe zij het gebruik van biobrandstoffen in Vlaanderen verder kan 
faciliteren, rekening houdende met alle duurzaamheidsaspecten (andere emissies bij gebruik, land-

biobrandstoffen op de markt is belangrijk voor een vlot gebruik door de consument. Om het gebruik 
-

Emissies scheepvaart reduceren

In het kader van het Fijn Stof Plan komt er tegen begin 2007 een onderzoek naar maatregelen om 
de motoren van de Vlaamse binnenschepen te moderniseren. De Vlaamse Overheid onderzoekt 
ook welke maatregelen zij kan treffen om de emissies door zeeschepen te reduceren. Deze moeten 

2. 

3. De realisatie van een optimale afwikkeling van het verkeer 

Zowel bij hortend verkeer als bij hoge rijsnelheden nemen de emissies van CO2 en andere luchtpol-
luenten sterk toe. Bij snelheden hoger dan 90 tot 100 km/u speelt vooral de snelheid een rol in de 

CO2-uitstoot van een voertuig. Bij lagere snelheden is 
vooral de dynamiek van het verkeer belangrijk. Een ver-
sterkte controle op de naleving van de opgelegde rijsnel-
heden heeft bijgevolg vooral een positieve invloed op de 
emissies op autosnelwegen. In 2006 start een project om 

de werkelijk gereden snelheid beter te monitoren.

Een betere spreiding van verplaatsingen in de tijd en capaciteitsverhogende maatregelen dragen bij 
tot een vlotter wegverkeer. De Vlaamse overheid zal daarom het dynamische verkeersbeheer verder 
uitbreiden. Dit zal gebeuren door een actieve sturing van de verkeersstromen op haar wegennet. 

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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Een milieuvriendelijke rijstijl 
kan de broeikasgasuitstoot

met 10% beperken

Maar ook binnen de stedelijke gebieden is een betere doorstroming belangrijk.

Er komen investeringen op gewestwegen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer. 
Voor kleine doorstromingsprojecten op gewestwegen wil de overheid verder overleggen met de 
wegbeheerders en de gemeenten. Via beïnvloeding van de verkeerslichten krijgt het openbaar vervoer 
prioriteit. De verdere uitwerking van een doorstromingsmodule binnen het mobiliteitsconvenant 
draagt hiertoe bij.

Er komt een evaluatie van de groene telematica en van variabele snelheidsaanduiding naar de milieu-
voordelen en in te zetten middelen.

Het beleid zal de invoering van tijdelijke en/of permanente snelheidsverlagingen verder analyseren en 
evalueren. Daarnaast gaat ook aandacht naar de introductie van de intelligente snelheidsaanpassing 
(ISA) (zie ook volgende punt). 

4. Stimuleren en aanleren van milieuvriendelijk rijgedrag 

Rijstijl en rijgewoonten bepalen het energieverbruik van een voertuig. Een milieuvriendelijke rijstijl 
kan een CO2-reductie tot 10% opleveren. 

Milieuvriendelijk rijgedrag integreren in rijopleiding

De rijopleidingen zullen een milieuvriendelijke rijstijl promoten en aanleren. Overheid, opleiding-

waarbij de centra zich engageren om milieuvriendelijk rijden 
te integreren in hun werking. Het aantal opleidingscentra dat 
het charter “Wijs Op Weg” ondertekende en de principes van 
Bewust, Economisch en Milieuvriendelijk rijgedrag (BEM-rijden) 
integreert in de basisopleiding groeit van 11 in 2005 tot 100 
(25%) rijscholen in 2006, 200 (50%) in 2007, 285 (75%) in 2008. 

Vanaf 2009 bieden alle scholen dit standaard aan. De namen van de rij-instructeurs die een opleiding 

volgden, en de theorie in praktijk omzetten, komen op de website van de Federatie van Beroepsauto-
-

natoren krijgen een opleiding. Tegen midden 2008 maakt milieuvriendelijk rijden deel uit van zowel 
-

beweging maken hiervoor de nodige afspraken.

Het benaderen van andere doelgroepen moet zorgen voor een brede vorming inzake milieuvrien-

Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Departement Onderwijs en Milieuzorg Op School (MOS) 
werkten hiervoor samen. De chauffeurs van de Vlaamse overheid krijgen een opleiding tegen 2008 

-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de erkende rijscholen. Met simulators leren cursisten er 

Haalbaarheid snelheidskaart onderzoeken

Een betrouwbare kaart voor het hele grondgebied is van groot belang voor de introductie van de in-
telligente snelheidsaanpassing (ISA). Er startte een haalbaarheidsstudie naar de opmaak van een snel-
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heidskaart voor Vlaanderen. Aansluitend op een aantal Europese projecten om de technische stan-
daarden vast te leggen, richt de haalbaarheidsstudie voor Vlaanderen zich vooral op het onderzoek 
van de organisatorische, wettelijke en juridische problemen bij de opmaak van een snelheidskaart.

5.1.3 Overleg met andere overheden
-

male inzet van haar transportbevoegdheden binnen het klimaatbeleid. Verdere uitwerking van het 
Europese beleid is noodzakelijk voor:

•

• het eurovignet;

• de (vrijwillige) overeenkomsten met voertuigconstructeurs na 2008;

• een uitbreiding van de overeenkomsten met lichte en zware vrachtwagens;

• de opname van het verbruik door airco in overeenkomsten en de monitoring van de CO2-
emissies;

• de hervorming van de verkeersbelastingen (ontwerprichtlijn);

• de vernieuwde voertuigeninspectie en testprocedures bij homologatie van het voertuig;

• een brede sensibilisatiecampagne milieuvriendelijk rijgedrag (ECODRIVEN).

Verder overleg met de federale overheid en de andere  gewesten is noodzakelijk voor: 

•

• de regelgeving van carpooling;

•

•

• de rol van de auto-inspectie;

• de hervorming van de verkeersbelastingen;

• het wegenvignet;

• de snelheidsregimes;

• de ecoscore van voertuigen.

Het overleg met de lokale overheden vindt plaats in het kader van de samenwerkingsovereen-

•

• de doorstroming van het openbaar vervoer op gemeente- en provinciewegen

Voor de sector van het transport wordt het maatschappelijk overleg in de Vlaamse Klimaatconfe-
rentie rond het thema goederenvervoer voortgezet. Volgende aspecten komen er aan bod:

•

• de verhoging van de kwaliteit en de dienstverlening bij de vervoersalternatieven.

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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5.1.4 Beleid voor de langere termijn
Alle maatregelen op het vlak van mobiliteit die tijdens de Kyoto-periode genomen worden, hebben 

aandacht voor maatregelen waarvan het effect pas na 2012 voelbaar zal zijn. 

Biobrandstoffen dragen bij tot de uitbouw van een milieuvriendelijk en emissiearm voertuigenpark. 
De overheid zal aandacht besteden aan het faciliteren van de introductie van de tweede generatie 

-
eerst is er de introductie van nog niet benutte biomassastromen in deze markt. Daarnaast veroor-
zaakt de productie van deze biobrandstoffen een gevoelig lagere uitstoot van broeikasgassen en is de 
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Naar een klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit in Vlaanderen

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
in een scenario zonder klimaatbeleid
(kton CO2-eq)

17.383

Fiche Maatregel Gemiddelde
reductie-

potentieel
2008 - 2012
(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse

overheid7

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Beperken van transportvolume

1.1
Pendelplan (modale verschuiving
personenvervoer en verhogen

1.911 - MOW

1.2
Modale verschuiving
goederenvervoer

1.3
Uitwerking denkpistes vervoer-

- MOW

1.4
Langetermijnanalyse lokalisatie-
beleid

- MOW

1.5
Spoorproject Liefkenshoek-
tunnel goederenvervoer 

94 - MOW

1.6
Spoorprojecten Diabolo en GEN 
personenvervoer

82 - MOW

1.7 102 - MOW

1.8 Promotie telewerken 44 - MOW

Uitbouw milieuvriendelijk en emissie-arm voertuigenpark

1.9 Stimulering gebruik Ecoscore 
263

161.000 2006 - 2012 LNE

1.10
Aanpassing milieuvriendelijke 
verkeersbelasting

- 2006 - 2012 LNE

Bevordering gebruik biobrand-
stoffen

858 - 2006 - 2012 VEA

            Realisatie van een optimale          
            afwikkeling van het verkeer

118

            Stimulering en aanleren van
            milieuvriendelijk rijgedrag

442

1.11
Integratie milieuvriendelijk
rijgedrag in rijopleiding

200.000 2006 - 2012 LNE

Totaal gemiddelde reductie-
potentieel 2008 - 2012 (kton CO2-eq)     

3.914

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
met klimaatbeleid (kton CO2-eq)

13.469

5.1.5 Samenvatting

7

reductiepotentieel van 2.233 kton CO2 -
siekrediet van 8 euro per ton).

Klimaatvriendelijke en duurzame mobiliteit
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Voorstellen die in een later stadium worden uitgewerkt

Maatregel

Oprichting van een orgaan voor de promotie van het spoorvervoer

Integratie van de impact transportmodi binnen het CO2-emissiebeheer van bedrijven

Uitbouw autodelen in Vlaamse bedrijven

Maatregelen om enerzijds aan kilometervermijding te doen en anderzijds het aantal kilometers in 
congestiesituaties te vermijden

Analysestudie van een lagere beladingsgraad van het vervoer in eigen beheer

Ontwikkeling van een benchmark voor de vervoerssector

Inzet van groene telematica en variabele snelheidsaanduiding

Intelligente snelheidsaanpassing
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Gebouwenverwarming
produceert één vijfde van

de totale Vlaamse
broeikasgasemissies

5.2 Het rationeel energiegebruik in gebouwen

bestemming. In 2004 leverde de overheid 20.372 nieuwbouwvergunningen af voor een totaal volume 
van 49,8 miljoen m3

gebouwen en 23% voor tertiaire en andere gebouwen. 

Het leven en werken in deze gebouwen kosten veel energie en veroorzaken dus broeikasgasemissies. 
Verwarming, airconditioning, warmwaterproductie, koken, verlichting en het gebruik van witgoed- en 
bruingoedtoestellen: allemaal activiteiten die energie verbruiken. 

-
ren 80% van de CO2-emissies. De rest komt van de tertiaire sector. 
Het energiegebruik en de CO2 -

Huizen en tertiaire gebouwen zijn door het verbruik van brandstof 
verantwoordelijk voor 22% van de totale Vlaamse CO2-emissies. Dat 

komt overeen met 2,9 ton CO2 per Vlaming per jaar. De emissies als gevolg van het elektriciteitsver-
bruik zijn hier niet inbegrepen. De CO2-uitstoot die gepaard gaat met elektriciteitsproductie maakt 

stijging van het  aantal gebouwen en de individuele wooneenheden en de groeiende vraag naar com-
fort. Aandacht voor de stijging van het energieverbruik is belangrijk. Energiekeuzes van vandaag heb-
ben immers gevolgen voor de hele levensduur van het gebouw. Een rationeel energiegebruik (REG) in 
gebouwen is daarom één van de heel grote uitdagingen van het Vlaamse klimaatbeleid. 

Rationeel energiegebruik in gebouwen
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5.2.1 Doelstellingen en indicatoren

De CO2-eq emissies door de gebouwen in Vlaanderen bedragen

•
vergelijking met 1999.

Indicator                                                                                                                      2004

CO2 18.127 kton

Energieverbruik huishoudens 352 PJ
-

Energieverbruik gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 14,4 PJ

Energieverbruik scholen 11,9 PJ

5.2.2 Maatregelen
Om een rationeel energiegebruik in de gebouwen te bevorderen, beschikt de overheid over vijf type-

-

voor bewoning als op gebouwen voor de dienstensector en de industrie.

1. Eisen en normen

Verplichtingen energieprestatie en binnenklimaat introduceren via
energieprestatieregelgeving 

Vanaf 1 januari 2006 startte de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB), vastgelegd in het Energie-
prestatiedecreet. Voor gebouwen en werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
nodig is gelden hierdoor minimale verplichtingen op het vlak van de energieprestatie en het binnen-
klimaat. Het eisenpakket kan verschillen naargelang de aard van de werkzaamheden en de bestem-
ming van het gebouw (Kader 4). 
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Strengere normen op het vlak 
van isolatie en ventilatie zijn

een belangrijke stap in de richting 
van energiezuinige gebouwen

Kader 4. De Energieprestatieregelgeving
Het meest uitgebreide eisenpakket is van toepassing bij nieuw- en herbouw,  bij grote uitbrei-
ding van woningen, scholen en kantoren, en bij grondige renovatie van scholen en kantoren met 
een volume groter dan 3000 m3. In deze gevallen vereist de energieprestatieregelgeving:

• een globaal primair energieprestatiepeil van 100;

• een isolatiepeil K45;

•

• minimale ventilatie-eisen;

• een zomerconditie-eis voor de woningen.

-
plichtige verbouwingen aan gebouwen met een volume kleiner dan 3000 m3 gelden thermische 
isolatie- en ventilatie-eisen. 

Natuurlijke en hernieuwbare koeling stimuleren

De Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen voorziet dat het rendement van een 
airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen groter dan 12 kW vanaf 2009 regelmatig 
gekeurd moet worden. Bovendien moet de gebruiker de dimensionering van de airconditioning 
afstemmen op de behoefte tot koeling van het gebouw. Gebruikers moeten ook informatie krijgen 
over mogelijke verbeteringen of vervanging van het airconditioningsysteem en over alternatieve 

Er moet van bij het gebouwontwerp een integratie zijn van natuurlijke (bijvoorbeeld gecontroleerde 
luchtcirculatie en warmtewisselaars) en hernieuwbare (bijvoorbeeld koude-warmteopslag door 
middel van warmtepompen) koeling. Het principe is vooral van toepassing bij nieuwbouw. De ener-
gieprestatieregelgeving zorgt hier voor een belangrijke 
stimulans door een verplichte haalbaarheidsstudie over 
alternatieve energievoorzieningssystemen (verwarming / 

warmwater / koeling) in grote, nieuwe gebouwen. 

Architecten en bouwheren krijgen informatie over de 
technische concepten en de milieuvoordelen van natuur-
lijke en hernieuwbare koeling. 

De overheid zal met de sector onderzoeken op welke manier zij ondernemingen, die gespecialiseerd 
zijn in klimaatregeling, kan aanmoedigen om natuurlijke en hernieuwbare koeling in hun dienstverle-
ning aan te bieden. 

Onderhoud verwarmingsketels uitbreiden

Een regelmatig onderhoud en dito controle van verwarmingsketels die werken op niet-hernieuwbare, 
vloeibare of vaste brandstof, is al verplicht. Er komt een uitbreiding van deze regel naar gasgestookte 

Rationeel energiegebruik in gebouwen
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centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen groter dan 20 kW. Daarnaast komt een ver-
plichte, eenmalige keuring van ketels ouder dan 15 jaar. De gebruiker moet hierbij advies krijgen over 
de vervanging van de ketel en over mogelijke verbeteringen aan het systeem of alternatieve oplossin-
gen. Deze nieuwe verplichtingen gelden vanaf 2009. Daarnaast komt er een beleid met aandacht voor 
de sensibilisatie van burgers en onderhoudstechnici.

Onderrichtingen en REG-richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW)

De VMSW zal de ontwerponderrichtingen sociale woningbouw grondig herwerken tegen 2007. De 
rode draad is duurzaam wonen waarvan REG een belangrijk onderdeel is.

De in 2006 opgedane ervaringen vormen de basis voor de aanscherping van de EPB eisen. E85 en 
K40 zijn de huidige streefdoelen.

Ecologisch bouwen in medisch-sociale sector

Alle bouwwerken in de medisch-sociale sector met een aanvraag tot investeringssubsidie die vallen 
onder de reglementering van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenhe-
den (VIPA), moeten sinds juni 2003 voldoen aan de eisen met betrekking tot ecologisch bouwen.  

Een aantal eisen gaat verder dan de bepalingen voorzien door de EPB. De gebouwen moeten voldoen 

-

toepassingen. Ook is er een verplicht gebouwbeheerssysteem voorzien voor gebouwen groter dan 
1000 m². In de praktijk komt het volledige eisenpakket van VIPA voor de nieuwbouwprojecten over-
een met een globaal energiepeil E80. 

De gebouwbeheerders moeten de concrete doelstellingen inzake comfort en energie neerschrijven 
in een Initieel Programma van Eisen (IPvE), dat dienst doet als evaluatiemiddel na de uitvoering van 

het bouwproject.

Herziening stedenbouwkundige voorschriften in het kader van energie-
zuinig bouwen en wonen

Bepaalde stedenbouwkundige voorschriften zijn een belemmering voor de omschakeling naar ener-
giezuinige gebouwen en verbouwingen (gevelisolatie voor kleine woningen kan niet door rooilijn, 
beperkingen met betrekking tot houtskeletbouw). Een versoepeling van deze voorschriften dringt 
zich op.

Erkennen van energiedeskundigen 

De Vlaamse overheid moedigt de verbreding van de energiedienstenmarkt aan door de erkenning van 
energiedeskundigen. Wie kan aantonen voldoende ervaring te hebben met energieaudits in wonin-
gen, krijgt een erkenning van de Vlaamse overheid. Ook wie een opleiding volgt en slaagt voor een 
proef, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO), krijgt deze 
erkenning. De overheid stelt de verplichte auditsoftware ter beschikking. Deze software garandeert 
minstens een gefundeerd advies over de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de bereiding van 
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bepaalt de energiekwaliteit
van de woning

warm water, en eventueel ook over ventilatie en zomercomfort. De overheid zal regelmatig de oplei-
dingen van de energiedeskundigen evalueren en eventueel bijschaven. Een energie-audit komt alleen 

erkende deskundige ze uitvoert. 

-
gielabel over de energetische kwaliteit van het gebouw en over energiebesparende maatregelen die 

zich op korte termijn terugverdienen. Dit energiepres-

januari 2006, gelijktijdig met de nieuwe energieprestatie-
regelgeving. In 2008 geldt een verplicht gebruik van het 

-
gieperformantie moeten aantonen bij verkoop en verhuur van niet-woongebouwen en bij verhuur 
van woningen. 

2 vermelden. In een latere fase zal een 

betreft.

REG bij kansarmen stimuleren

Om het rationeel energiegebruik bij kansarme gezinnen te  stimuleren, loopt in de provincie Oost-
Vlaanderen het sociaal energiescanproject. Dit project bestaat uit twee luiken. Het eerste luik voert 
een snelle energiescan van de woning uit en levert daarbij advies aan de bewoners. Het tweede luik 
bevat een standaard investeringspakket met eenvoudige energiezuinige maatregelen, zoals de plaatsing 
van spaarlampen en -douchekop en van leidingisolatie. Bij een positieve evaluatie volgt een uitbreiding 
van het project naar de andere Vlaamse provincies. 

In Leuven is in het kader van het Platform Lokale Agenda 21 een vergelijkbaar lokaal project in uit-
voering. Bij een aantal kansarme gezinnen komen er na een huisbezoek energiebesparende maatrege-
len.

-

gieprestatieniveau van bestaande sociale woningen en werkt aanbevelingen en beslissingstools inzake 
energetische renovatie uit voor de sociale huisvesteringsmaatschappijen. Dit project loopt af begin 
2008.

Op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen neemt de VMSW samen met enkele kansarmen 
organisaties, de gemeenten en de netbeheerders deel aan een project ‘Klimaat op Maat’. Dit is gelijk-
aardig aan de Klimaatwijken doch afgestemd op de doelgroep van de kansarmen. Het project loopt af 
eind 2007.

Het principieel goedgekeurde wijzigingsbesluit inzake de REG-openbaredienstverplichtingen van de 
netbeheerders voorziet uitbreiding van de REG-adviesverlening naar  beschermde afnemers onder 

-
ket 3).

Rationeel energiegebruik in gebouwen
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Premies en sensibilisatie
stimuleren energiebesparing

3. Financiële instrumenten en stimuli

Netbeheerders zetten aan tot energiebesparing

De elektriciteitsnetbeheerders moeten hun eindafnemers aansporen jaarlijks een hoeveelheid pri-
maire energie te besparen. Voor hoogspanning bedraagt de primaire energiebesparingsdoelstelling 
volgens het huidige besluit 1% per jaar op de geleverde hoeveelheid kWh van twee jaar voordien. 

Voor laagspanning moet er een besparing komen van 2,2% in 2006 
en 2007 en 1% vanaf 2008. De netbeheerders voorzien hiervoor 
REG-adviezen, ondersteuning van de gemeenten en een heel aantal 
premies voor gezinnen, ondernemingen en openbare besturen. 

Vlaamse Regering op 7 juli 2006 volgende wijzigingen vanaf 2008 principieel goed: 

1. differentiatie van doelstellingen naar doelgroepen in plaats van naar spanningsniveaus;

2. verhoging van de doelstelling naar 2% voor huishoudens en naar 1,5% voor niet-huishoudens;

3. actieverplichtingen voor beschermde afnemers zoals informatiesessies en aanbieden van 
kortingbonnen voor de aankoop van energiezuinige koelkasten en wasmachines;

4. actieverplichting voor het aanbieden van huishoudelijke energieaudits in samenwerking met 
de gemeenten;

5. mogelijkheid voor het invoeren van bijkomende actieverplichtingen;

6. wettelijk verankeren van een beoordelingskader;

7. mogelijkheid voor netbeheerders met een beperkt aantal afnemers om te kiezen voor een 
-

verplichting.

Renovatiepremie

Ook de renovatiepremies (bestemd voor personen met beperkt inkomen) kunnen meer en meer 
energieaspecten opnemen.

Inzet middelen Aardgasfonds bevordert REG

Vanaf 2006 leggen de aardgasnetbeheerders een jaarlijks actieplan ter goedkeuring voor aan de 

Vlaamse overheid. In dit plan staan maatregelen ter bevordering van REG (verplicht) en veiligheid 
en/of sociale maatregelen (facultatief). Volgens schatting zal het aardgasfonds in 2010 uitgeput zijn.

Schoolinfrastructuur versneld moderniseren

In 2006 zal een private investeringsvennootschap worden geselecteerd die een investeringsvolume 
van 1 miljard euro zal besteden aan de versnelde modernisering van schoolgebouwen. Daarnaast zal 
via de reguliere begroting een concreet investeringsprogramma rationeel energiegebruik uitgevoerd 
worden voor een totaal bedrag van 100 miljoen euro.

4. Samenwerkingsverbanden
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Verstandhoudingsnetwerken overheid en bouwactoren

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor de verdere verbetering van de energieprestaties 
van nieuwe en bestaande woningen (zie maatregelenpakket 5). Dat gaat ondermeer na hoe ver-
standhoudingsnetwerken tussen de overheid en de bouwactoren kunnen bijdragen tot de versnelde 

bijvoorbeeld door nieuwe convenanten tussen de overheid en diverse bouwsectoren.

5. Onderzoek

Demonstratieprojecten in sociale woningen

De overheid formuleert in 2007 beleidsvoorstellen voor een rationeel energiegebruik op basis van 
drie uitgebreide demonstratieprojecten. Twee projecten worden momenteel doorgemeten terwijl het 
derde in afwerkingsfase is. De ervaringen hieruit kunnen dienen bij de eventuele (thermische) renova-
tie van een 350-tal appartementsgebouwen in eigendom van sociale huisvestingsmaatschappijen. Daar 
is een daling van het energieverbruik met 30 tot 40% mogelijk.

Natuurlijke en hernieuwbare koeling ondersteunen

De Vlaamse overheid zal een beleidsvoorbereidend onderzoek uitbesteden met betrekking tot koe-
ling in bestaande gebouwen. Dit onderzoek zal volgende onderwerpen aansnijden: 

• de trendverwachtingen inzake het gebruik van (actieve) koeling in gebouwen;

• de technisch-economische haalbaarheid van de verschillende alternatieve koelsystemen in  
bestaande gebouwen; 

•
en natuurlijke en hernieuwbare koeling in bestaande gebouwen te stimuleren.

Autonome electriciteitsproductie

Bij de regulering van de distributie zal onderzocht worden hoe men meer rekening kan houden met 
autonome electriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen en desgevallend WKK. 

6. Ondersteunende maatregelen vanuit andere thema’s

In andere thema’s komen volgende ondersteunende maatregelen ter bevordering van REG en duur-
zame energie-opwekking in gebouwen:

•

•

•

•

Rationeel energiegebruik in gebouwen



59

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan20 06
12

5.2.3 Overleg met andere overheden
De federale overheid kent een belastingsvermindering van 40% toe aan particulieren bij REG-maat-
regelen voor de vervanging en het onderhoud van de verwarmingsketel, de plaatsing van hoogren-
dementsglas, zonneboilers, fotovoltaïsche panelen, thermostatische kranen of een kamerthermostaat 
met tijdsindeling, dakisolatie, warmtepompen en de uitvoering van een energie-audit. 

De federale overheid kent aan ondernemingen een verhoogde investeringsaftrek toe van 13,5% voor 
energiebesparende investeringen.

Een overleg tussen de federale overheid (incl. de CREG) en andere gewesten vindt plaats over vol-
gende thema’s:

•

• de afstemming van EPB tussen de gewesten; 

• normeringen en labels van houtkachels;

• labeling van energiebronnen (zonne-energie, windenergie, biomassa-energie, waterkracht, 

• de tarieven voor de distributienetbeheerders en de impact ervan op REG-maatregelen.

5.2.4 Beleid voor de langere termijn
De EPB-regelgeving en andere maatregelen om het energieverbruik in de gebouwensector te vermin-
deren, blijven na 2012 effect hebben. De Vlaamse overheid neemt echter ook nu al een aantal initiatie-
ven om ambitieuzere reducties in de toekomst in de sector van de gebouwen te kunnen realiseren. 

In het kader van de transitie naar energiezuinige gebouwen start in 2006 een 
haalbaarheidsonderzoek naar de verstrenging van de eis van het energiepres-
tatiepeil in nieuwbouwwoningen en naar een energierenovatieprogramma 

voor bestaande woningen. Gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk ener-
gieprestatiepeil dat economisch haalbaar en sociaal aanvaardbaar is.

2020 de energieprestaties van de bestaande en nieuwe woningen substanti-
eel kunnen verbeteren. In eerste instantie zal de overheid er naar streven dat in 2020 de woningen 
beschikken over dak- of zoldervloerisolatie, minstens verbeterd dubbel glas en energiezuinige verwar-
ming. Ze zal mogelijke instrumenten en acties afwegen op basis van volgende criteria:

• de ondersteuning van andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld de kwaliteit van het wonen, de 
economische activiteit, de technische innovatie);

• het maatschappelijke draagvlak voor de actie (zowel bij de particulier als bij de sector); 

•
doelgroep);

• de mogelijke snelheid van implementatie; 

• de versterking van of complementariteit met de bestaande energiebeleidsinstrumenten; 

• de tijdspanne tot wezenlijke resultaten; 

• tegemoetkoming van vastgestelde knelpunten (bijvoorbeeld problematiek van de huurders, 

Beslissingen van nu
hebben impact op

energiebesparing in
de toekomst
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Rationeel energiegebruik in gebouwen

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012 in
een scenario zonder klimaatbeleid
(kton CO2-eq)

19.774

Fiche Maatregel Gemiddelde
reductie-

potentieel
2008 - 2012
(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Lopend en gepland beleid vanaf 2002
REG-beleid sociale woningbouw

1.004 (1) 2002 - 012

VEA
OV 

WVG
VMSW

2.1
Ecologisch bouwen in medisch-soci-
ale sector

REG-acties netbeheerders

10.4
Cluster energie samenwerkings-
overeenkomst

Ondersteunende federale maatre-
gelen

Eisen en normen

2.2
EPB-eisen woningen en diensten-
sector

Inbegrepen 
in (1) 3.500.000

2006 - 2012 VEA

2.2 51 2006 - 2012 VEA

2.2
Stimulansen voor natuurlijke en 
hernieuwbare koeling

- 2006 - 2012
VEA

2.3
Uitbreiding van onderhoud van
stooktoestellen

67 - 2007 - 2009 LNE

Adviesgerichte stimuli 

2.4
Erkenning van energiedeskundigen Inbegrepen 

in (1)
- 2006 - 2012 VEA

2.5
Invoering van een Energieprestatie- Inbegrepen 

in (1)
2.000.000 2006 - 2012 VEA

2.6
Stimulansen REG bij kansarmen Inbegrepen 

in (1)
- 2006 VEA

2.11
Energetische evaluatie en verbete-
ring van sociaal woningpark

168 75.660 VMSW

Financiële instrumenten en stimuli

2.7
Wijzigingsbesluit REG-openbare
dienstverplichtingen netbeheerders

Inbegrepen 
in (1)

- 2006 - 2012 VEA

Dankzij het energierenovatieprogramma zullen de energieverslindende woningen gradueel maar aan 
een versneld ritme worden weggewerkt tegen 2020. De overheid streeft naar een gemiddelde emis-
siereductie van 1124 kton CO2-eq in bestaande woningen in de periode 2008 - 2012. 

5.2.5 Samenvatting

Rationeel energiegebruik in gebouwen
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2.8
Versnelde modernisering van
de schoolinfrastructuur

Inbegrepen 
in (1)

110.000.000 2006 - 2011 OV

2.9
Inzet van middelen van het aardgas-
fonds

Inbegrepen 
in (1)

- 2006 - 2010 VEA

Onderzoek
2.10 Haalbaarheidsonderzoek naar

een energierenovatieprogramma
voor bestaande woningen

1.124 - 2006 - 2007 VEA

2.12 Haalbaarheidsonderzoek naar
de verstrenging van de eis van
het E-peil voor nieuwe gebouwen

41 - VEA

2.13 Onderzoek naar stimulering van
natuurlijke en hernieuwbare

- 75.000 2006 - 2007
LNE
VEA

Totaal gemiddelde reductiepotentieel
2008 - 2012 (kton CO2-eq)

2.455

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
met klimaatbeleid (kton CO2-eq)

17.319
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De productie van elektriciteit 
veroorzaakt bijna één vijfde van
de Vlaamse broeikasgasemissies

5.3 Naar een duurzame en koolstofarme
energievoorziening

is één van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies in Vlaanderen. Deze sector stootte in 
2004 een vijfde van de totale Vlaamse broeikasgassen uit. Sinds 1990 namen de emissies met 5% toe 
in de sector van de elektriciteitsvoorziening. 

Om deze trend om te buigen moet onze samenleving 

meer hernieuwbare of koolstofarmere energiebronnen 
gebruiken. De Vlaamse overheid heeft, binnen haar eigen 
bevoegdheidspakket, aandacht voor een milieuvriendelijke 

en koolstofarme opwekking van elektriciteit en warmte. Vlaanderen kan zijn hernieuwbare energie 
winnen uit biomassa, windenergie, zonne-energie en kleine waterkrachtcentrales.

Ook het gebruik van biobrandstoffen voor transport maakt deel uit van een duurzame energievoor-
ziening. De concrete Vlaamse bijdrage op het vlak van de inzet van biobrandstoffen staat beschreven 

5.3.1 Doelstellingen en indicatoren

Mton CO2

• zal een kwart van de elektriciteitsleveringen voortkomen uit een milieuvriendelijke opwek-
king uit hernieuwbare energiebronnen (6%) en met warmtekrachtkoppeling (WKK);

Tanken op de boerderij.

Duurzame energievoorziening
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Indicator                                                                                                                         2004

CO2-eq emissies (kton) 18.641

% elektriciteit uit hernieuwbare energie 1,3%

Energiebesparing door kwalitatieve WKK (GWh) 3.098

• levert ook de allocatiedoelstelling voor de elektriciteitssector een belangrijke bijdrage tot de 
emissiereducties. Het Vlaams Toewijzingsplan CO2- emissierechten 2008 - 2012 bepaalt deze 
doelstellingen.

-
legd zodat de langetermijnstrategie van de Vlaamse overheid verankerd wordt. 

8

9

warmte.

5.3.2 Maatregelen
1. Toepassing van hernieuwbare energiebronnen

en warmtekrachtkoppeling

De volgende maatregelen kunnen bijdragen tot een snellere realisatie van het economisch potentieel 
voor groene stroom en WKK.

Inzet steunmaatregelen

iedere elektriciteitsleverancier is verplicht om een 
minimale hoeveelheid van zijn verkochte elektriciteit te halen uit hernieuwbare energiebronnen. Dit 
minimumaandeel loopt op tot 6% in 2010. De naleving wordt gecontroleerd aan de hand van GSC8

-
ductiesystemen en -processen van elektriciteit: windenergie, vergisting of verbranding van biomassa, 
zonne-energie en waterkracht.

elektriciteitsleveranciers zijn verplicht om jaarlijks voor een stij-
9  voor te leggen. Deze quota stijgen van 1,19% 

in 2005 tot 5,23% in 2012. De quota in 2012 steunen op een realiseerbaar economisch potentieel van 

voor oudere WKK-installaties in rekening. Bij niet naleving van deze regels krijgen de leveranciers een 
boete.

ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest 

voor een verhuis om milieuredenen, tellen allemaal als ecologie-investeringen. Voor bedrijven die on-

is de steunmaatregel alleen van toepassing als zij het benchmarkconvenant onderschreven. 
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Het aandeel hernieuwbare 
energie en warmtekrachtkoppeling 

moet vergroten

De federale overheid voorziet bijkomend een verhoogde investeringsaftrek. 

Deze steunmechanismen kunnen cumulatief toege-
past worden. Bovendien worden er gegarandeerde 

voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
en WKK.

Wegwerken belemmeringen 

De meeste maatregelen opgenomen in het Actieplan Groene Stroom van de Vlaamse Regering voor 
het wegwerken van de juridische en praktische belemmeringen die zich kunnen voordoen bij het 
realiseren van de Vlaamse groenestroomdoelstelling (2005), zijn inmiddels in uitvoering of liggen ter 
goedkeuring voor.

Er komt een goede differentiatie van de gegarandeerde minimumwaarde voor de GSC. Dit biedt 
een stabiel investeringskader. 

Het plan stimuleert de productie van elektriciteit uit windenergie. Dit gebeurt door de markt-
waarde ervan te verhogen. Een betere marktwerking maakt een verlaging van de onbalanskosten 
mogelijk. Een hulpmiddel hierbij is een onafhankelijke, accurate en snelle gegevensdoorstroming over 
de afnamegegevens naar Elia en de leveranciers. De federale overheid werd aangemoedigd om een 

voorziet het plan stimulansen voor de valorisatie van windenergie. Dit door inplantingsmogelijkheden 
in het kader van de geactualiseerde omzendbrief “Inplanting Windturbines” en door de opname van 
inplantingsdoelstellingen voor windenergie in ruimtelijke uitvoeringsplannen en in het nieuwe Ruimte-
lijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 

Er komt verhoogde steun voor bio-WKK’s (WKK installaties die werken op biomassa). Door de 

ook door de gelijkschakeling van de emissienormen met deze voor fossiele brandstoffen. Tenslotte 
voorziet het plan in ondersteuning voor projecten van co-vergisting van mest en landbouwproducten 
of organisch afval in biogasinstallaties.

De aanpassing van de emissiegrenswaarden voor stationaire motoren tot waarden die haalbaar 
zijn met de Best Beschikbare Technieken (BBT) stimuleert de WKK-productie. Er komt ook in een 

van oorsprong voor elektriciteit uit WKK.

Stimuleren groene warmteproductie

De productie van ‘groene warmte’ via zonne-energie en warmtepompen wordt gestimuleerd door 

opleidingsactiviteiten. Alle informatie komt beschikbaar via één loket (website). Een actieplan, afge-

2006, zijn bijkomende hulpmiddelen.

Opstellen afwegingskader biomassastromen

Zowel bij de binnen- als buitenlandse teelt of winning van biomassa als bij de verwerking en toepas-
sing van biomassa(afval) kunnen ongewenste effecten optreden, zowel op economisch, sociaal als 

Duurzame energievoorziening
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Door toewijzing van emissierechten 
zijn de betrokken bedrijven

verantwoordelijk voor de naleving
van hun emissieplafond

ecologisch vlak. Om het draagvlak voor biomassatoepassingen te behouden en te versterken, dienen 
-

ken sectoren overleg opgestart worden. Omdat de oorzaken en de gevolgen zich niet beperken tot 
Vlaanderen en daardoor Europese of internationale monitoring nodig is, zal onderzocht worden of 
op Europees of internationaal vlak voorbeelden bestaan inzake systemen om een duurzame toepas-
sing van biomassa te garanderen, en of een Europees kader beschikbaar of in voorbereiding en voor 
het Vlaams gewest toegankelijk is.

Verbetering energierecuperatie in afvalverwerkingsinstallaties

Het plan bevordert de energierecuperatie bij afvalverwerkingsinstallaties door:

• de verbetering van het energierendement van nieuwe en bestaande verbrandingsinstallaties;

• -
ten; 

• -
dig eindproduct ook een netto energieopbrengst realiseren (zowel elektriciteit als warmte).

2. Toewijzing emissierechten aan de elektriciteitssector

De sector van de energieproductie valt onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem
(Hoofdstuk 2). 

Het eerste Vlaamse Toewijzingsplan CO2-emissierech-
ten wees voor 47,2 Mton CO2 aan emissierechten toe 
aan de sector van de energieproductie voor de peri-
ode 2005 - 2007. Gemiddeld gaat het hier over een 
toekenning van 15,7 Mton CO2 per jaar in de periode 
2005 - 200710. 

Het ontwerp Vlaams Toewijzingsplan CO2- emissierechten 2008 - 2012 wijst de emissierechten aan 
de elektriciteitssector toe op basis van een benchmarkcriterium voor het productiepark. Het ont-
werpplan wijst gemiddeld 8,98 Mton CO2 per jaar toe in de periode 2008 - 2012. 

Kader 5. Vlaams toewijzingsplan
Door de toekenning van CO2 emissierechten heeft CO2 een tastbare prijs gekregen. Het 

die onder het toepassingsgebied van de richtlijn over Verhandelbare EmissieRechten (VER) 
vallen, verantwoordelijk voor de naleving van hun emissieplafond. Deze bedrijven kunnen door 
interne maatregelen, eventueel aangevuld met de aankoop van emissierechten, de nodige emis-
siereducties realiseren.

10 In het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2005 - 2007 worden de emissies uit alle WKK-installaties toegekend aan de elektriciteits-
sector. In het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008 - 2012 worden enkel de emissies uit WKK-installaties waarvan een elektriciteits-
producent houder is van de milieuvergunning tot de elektriciteitssector gerekend. Dit verklaart in grote mate de verschuiving van emissies uit de 
elektriciteitssector naar de industrie.
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5.3.3 Overleg met andere overheden
Met de federale overheid zal overleg gepleegd worden om

2. de voorschriften voor bebakening van windturbines af te stemmen op de voorschriften in 
onze buurlanden.

5.3.4 Beleid voor de langere termijn
In de toekomst zullen wellicht ambitieuzere emissiereducties moeten gerealiseerd worden. De inzet 
van hernieuwbare energie en WKK zal hierin een belangrijke rol spelen. Om een duidelijk investe-
ringskader te scheppen en om de langetermijnstrategie van de Vlaamse overheid te verankeren, zal ze 

De uitwerking van een transitiebeleid duurzame energiesystemen 2050 zal voorwerp vormen van 
verdere verkenning in de VKC werkgroep duurzame energie. Diverse recente studies hierrond kun-
nen een bruikbaar uitgangspunt vormen.

Duurzame energievoorziening



67

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan20 06
12

Naar een duurzame en koolstofarme energievoorziening

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
in een scenario zonder klimaatbeleid  
(kton CO2-eq)

14.793

Fiche Maatregel Gemiddelde
reductie-

potentieel
2008 - 2012
(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Realisatie groene stroom doelstelling 2010

3.1 in werking VREG

3.2
Wegwerken belemmeringen
groenestroom

1.460.000 2006 - 2007 VEA

3.5 Afwegingskader biomassastromen 2006 - 2007 OVAM

4.13 Ecologiepremie
Zie industrie 

in werking EWI

Realisatie WKK-doelstelling 2012

3.3 in werking VREG
3.2 Wegwerken belemmeringen WKK 2006 VEA

4.13 Ecologiepremie
Zie industrie 

70.812.883 in werking EWI

3.4
Toewijzing van emissie-
rechten 

361.900
2005 - 2012 VEA

3.6
Verbetering van de energie-
recuperatie in de afvalver-
werkingsinstallaties

Opgenomen
bij 3.1

2006 - 2012 OVAM

Totaal gemiddelde reductie-
potentieel 2008 - 2012 (kton CO2-eq)

5.800 VEA

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
met klimaatbeleid (kton CO2-eq)

8.993

Voorstellen die in een later stadium worden uitgewerkt

Maatregel
Start potentieelstudie over warmtepompen voor restwarmte uit de industrie 

5.3.5 Samenvatting
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5.4 De Vlaamse industrie en het klimaatbeleid:
een resultaatsgerichte evenwichtsoefening 

De rol van de Vlaamse industrie11

uitstoot van broeikasgassen door de industrie daalde tussen 1990 en 2004 met 9,5%. De Vlaamse
Kyoto-doelstelling eist echter dat de betrokken bedrijven deze inspanningen verder zetten. Tegelijker-
tijd moeten ze hun concurrentiepositie behouden of waar mogelijk zelfs verbeteren.

De industrie kent een hoge concentratie aan emissies in een beperkte groep van sectoren. Het gaat 

energieverbruik in 2004. Het zwaartepunt van de Vlaamse beleidsmaatregelen ligt dan ook bij deze 
bedrijven. 

Bij de niet-CO2 broeikasgassen vertegenwoordigen de salpeterzuur- en caprolactamproductie 34% 
van de Vlaamse lachgasuitstoot in 2004. De belangrijkste bron van F-gassen is de koelsector, waar 
HFK’s steeds meer dienen als vervangmiddel voor ozonafbrekende stoffen. De afvalsector draagt 
vooral bij aan de uitstoot van methaan. Dat komt vrij bij de anaerobe fermentatieprocessen op stort-
plaatsen (13% van de Vlaamse methaanuitstoot in 2004). Verder komt bij de verbranding van afval ook 
nog CO2 vrij.

-
sen (procesemissies) en op het energiegebruik dat nodig is om deze processen uit te voeren. Inspan-
ningen op het gebied van REG in bedrijfsgebouwen of de aanpak van het bedrijfstransport komen aan 

Uit een grote komposthoop

11 -
kende sector en de sector van de aardgasdistributie en -transport tot de sector ‘industrie’.

Industrie
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Grote energieverbruikers
engageerden zich om tot

de wereldtop te behoren op

5.4.1. Doelstellingen en indicatoren

De broeikasgasemissies door de Vlaamse industrie worden beperkt tot 
39,4 Mton CO2-eq in 2010 door:

2. een vermindering van de N2O -emissies uit de salpeterzuur- en caprolactamproductie met 
minstens 60% tegenover 1990;

3. een vermindering van de F-gassen met minstens 78% tegenover 1990; 

Indicator                                                                                                     2004 (kton CO2-eq)

CO2-eq emissies 29.320

Toegewezen emissierechten benchmark bedrijven Nog geen toewijzing in 2004

N2O-emissies salpeterzuur- en caprolactamproductie 2.332

F-gas emissies 1.249

5.4.2. Maatregelen

Opleggen van eisen

totaal jaarlijks energieverbruik van minstens 0,1 PJ. Vooral de vrijwillige instrumenten zoals het ben-
chmarking- en auditconvenant, die beiden verder gaan dan deze milieuwetgeving, zetten de betrokken 
doelgroepen aan tot REG.

Uitvoering benchmarking-convenant

Meer dan 170 bedrijfsvestigingen met een jaarenergieverbruik 
vanaf 0,5 PJ en enkelen onder dit verbruik (als onderdeel van 
het toepassingsgebeid van de Europese Richtlijn Verhandelbare 

-
strie. Deze ondernemingen verbonden zich tot het bereiken 

laatste in 2012. In verplichte energieplannen geven de bedrijven aan hoe zij deze wereldtop zullen na-
streven. Bij tijdige en correcte uitvoering van de opgenomen maatregelen zorgt de Vlaamse overheid 
voor een aantal tegenprestaties. 

zomogelijk te verbeteren qua uitvoering teneinde het economisch haalbare reductiepotentieel te 

om publieke toelichting te verstrekken. De voorziene vierjaarlijkse evaluatie van het convenant is een 
opportuniteit om veranderende omstandigheden mee op te nemen in de werking van het instrument. 
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Kader 6. Benchmarking-convenant en toewijzing
van emissierechten aan de Vlaamse industrie
Voor de tweede handelsperiode (2008 - 2012) van het systeem van verhandelbare emissierechten 
baseert de toewijzing van emissierechten aan de bedrijven die deelnemen aan het benchmarking 
convenant zich op de energieplannen die deze bedrijven in het kader van dit convenant opgesteld 
hebben. De toewijzing houdt op deze manier rekening met de economische groei van deze bedrij-

convenant vereisen.

De zogenaamde ’linking directive’ (2004/101/EG), een amendement op de emissiehandelrichtlijn, 

emissiehandelssysteem. Deze richtlijn geeft de bedrijven die aan emissiehandel deelnemen de 
mogelijkheid om emissiekredieten, die zij opbouwden via buitenlandse projecten, in te leveren bij 
de overheid. Deze zijn gelijkwaardig aan de hun toegekende CO2-uitstootrechten. Er gelden wel 

De linking directive vergroot dus de waaier aan inzetbare instrumenten voor bedrijven en leidt op 
deze manier tot een kostenvermindering voor deze ondernemingen.

Uitvoering auditconvenant

0,5 PJ). Ondernemingen die dit convenant ondertekenen, engageren zich voor de uitvoering van een 
audit. Die bepaalt het energiebesparingspotentieel van de vestiging. Alle energiebesparende maat-
regelen met een interne rentevoet (IRR) van minstens 15% na belastingen moeten een uitvoering 
kennen, uiterlijk vier jaar na aanvaarding van het ingediende energieplan. Vier jaar na het begin van het 
auditconvenant volgt een actualisering van het energieplan. Dan moeten de ondernemingen de maat-
regelen met een IRR van minstens 13,5 % na belastingen uitvoeren. De Vlaamse overheid van haar 
kant verbindt zich ertoe geen bijkomende maatregelen of doelstellingen op het gebied van energie-ef-

-

Duurzame bedrijventerreinen

Het beleidsdomein economie zal de verduurzaming van bedrijventerreinen nastreven door middel 
van het introduceren van beheers- en parkmanagementsformules enerzijds en anderzijds door de 
nadruk te leggen op de multimodale ontsluiting van bedrijventerreinen, inclusief havengebieden.

De geldstromen horende bij de nieuwe programmaperiode van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het nieuwe subsidiebesluit ‘Bedrijventerreinen’ zullen in belangrijke mate op 

-
lende projectontwikkelaars verrichten onderzoekswerk rond de opname van beheers- en parkma-
nagementclausules in verkoops- of terbeschikkingsstellingscontracten van gronden.

Industrie
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De Vlaamse bedrijven 
dragen ook bij door

de beperking van hun 
procesemissies

Op het vlak van het zogenaamde parkmanagement worden acties ten behoeve van de deelnemende 
bedrijven geïnitieerd (bijvoorbeeld met betrekking tot beveiliging, uitwisseling van afvalstoffen, ge-

Een belangrijk aspect betreft het benutten van verduurzamingspotenties van economische concentra-

-

Verduurzamingspotenties kunnen zich voordoen voor verschillende aspecten en op verschillende 
schaalniveaus. 

2. Terugdringen van lachgasuitstoot uit chemische industrie

Met de enige salpeterzuurproducent werd in 2005 een convenant afgesloten om de N2O -emissies 
per ton geproduceerd salpeterzuur terug te schroeven tot een zo laag mogelijk technisch haalbaar 
niveau. Vanaf 2008 voorziet het plan gradueel de inbouw van een katalysator in de verschillende salpe-
terzuurproducerende installaties. 

Met de producenten van caprolactam zal in 2006 op basis van lopend technologisch en economisch 
onderzoek gezocht worden naar de gepaste wijze om reductieafspraken te verankeren. 

broeikasgassen

verbetering van een aantal beheersmaatregelen bijdragen tot de beperking van te hoge lekverliezen 

voorziet het plan in verdere inspectiecampagnes en een verhoogde recu-
peratiegraad van koelmiddelen uit de airco’s van autowrakken tegen 2012. 

van het gebruik van deze stoffen en de bevordering van de vervanging 
ervan door milieuvriendelijke alternatieven. 

-
plicht voorzien voor onderhoudspersoneel van brandbeveiligingsinstallaties in 2006 en van SF6-hoog-
spanningsschakelaars in 2007. Het overleg met de kunststoffenindustrie over reductiemogelijkheden 
blijft voortlopen. 

4. Financiële tegemoetkoming via ecologiepremie

Voor veel acties, die voortvloeien uit bovenstaande beleidsmaatregelen, kunnen de betrokken on-
-

-
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klimaatbeleid,  werd voor energie-intensieve bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 
0,5 PJ, de ecologiepremie gelinkt aan het toetreden tot het benchmarkconvenant.

5.4.3 Beleid voor de langere termijn 
Vanaf 2006 zal de EU overleg voeren over de herziening van de VER-richtlijn voor de periode na 
2012. Vlaanderen zal uitgaande van haar ervaring met de uitvoering van deze richtlijn actief bijdragen 
aan deze herziening. Het uitgangspunt van de Vlaamse positie binnen de herziening van deze richt-
lijn is dat het economische instrument emissierechten verder een bijdrage kan leveren aan emis-

harmonisering binnen de EU. Dit is een voorwaarde voor het vermijden van concurrentieverstoring 

van verhandelbare emissierechten buiten de EU meer doorgang vinden en ook met het ETS-systeem 
geïntegreerd worden.

Op het vlak van duurzame bedrijventerreinen zal het beleid zich enerzijds richten op de beleidsdoel-
stellingen van het vernieuwde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en anderzijds op het consolideren 
en structureel verankeren van een aantal effecten van de projecten rond milieuclusters, beheer en 

Industrie
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Industrie

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
in een scenario zonder klimaatbe-
leid (kton CO2-eq)

44.185

Fiche Maatregel Gemiddelde 
reductie-

potentieel
2008 - 2012
(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012
(€)

Tijdshorizon Piloot

1.217
4.1 Besluit energieplanning 945.000 VEA

4.2
Realisatie benchmarking-
convenant

6.876.100 2006 - 2012 VEA,EWI

4.3 Auditconvenant 4.200.000 2006 - 2007 VEA,EWI

3.4 Toewijzing van emissierechten LNE
4.4; 4.5 Terugdringen lachgasuit-

stoot uit chemische
industrie

2.497 - 2006 - 2012 LNE

Reduceren emissies F-gassen 1.092 12

4.6 koeltechnische bedrijven en 
personeel

936 40.000 2006 LNE

4.7
Vervolg inspectiecampagne
F-gassen

- 157.500 2006 - 2012 LNE

4.8 Aanpak autowrakken 11 - 2006 LNE

4.9
-

neel brandbeveiligingsinstallaties
Onbepaald - 2006 LNE

4.10
-

neel hoogspanningsschakelaars
Onbepaald - 2007 LNE

4.11
Reductie F-gasemissies: aanpak 
kunststoffenindustrie

94 - 2007 LNE

4.12
Financiële tegemoetkoming 
via de ecologiepremie

Verrekend 
in andere 

maatregelen
50.687.117 2006 - 2012 EWI

Totaal gemiddelde reductie-
potentieel 2008 - 2012 (kton CO2-eq)

4.806  

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
met klimaatbeleid (kton CO2-eq)

39.379

12
2-eq)

en federale wetgeving (13 kton CO2-eq))

5.4.4 Samenvatting
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De daling van de veestapel
had als bijkomend effect dat
de broeikasgasuitstoot door
de Vlaamse landbouw daalde

5.5 Duurzame landbouw en bossen
De uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector is sinds 1990 gedaald, voornamelijk door de 
daling van de veestapel. Deze sector was in 2004 verantwoordelijk voor 10% van de Vlaamse broei-
kasgasuitstoot. De ontwikkelingen in de landbouw hangen vooral af van het Europese landbouwbeleid. 
Dit beleid houdt sinds de recente hervormingen meer rekening met de milieu-impact van landbouw 
en veeteelt. Verschillende maatregelen hebben tevens invloed op de koolstofopslag in de landbouwbo-
dem. De lidstaten en regio’s krijgen door deze hervorming een aantal mogelijkheden om eigen accen-
ten te leggen in de realisatie van een duurzame landbouw. Eind 2006 komt er in dit kader een nieuw 
Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II). Het beleidsdomein Landbouw en 
Visserij neemt hierin steunmaatregelen op die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen 
en de opslag van koolstof in de bodem verhogen.

Door ontbossingen nam het bosareaal in Vlaanderen af tussen 1990 en 2000. Omdat het om relatief 
jonge bosbestanden gaat, nemen de overblijvende bossen nog jaarlijks toenemende hoeveelheden 
CO2 op. De sinkcapaciteit verminderde echter met 24% tot 1 Mton per jaar in 2004. In het kader van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) besliste de overheid om tegen 2007 te zorgen voor 
de afbakening van 10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuit-
breidingsgebied. Hierin is plaats voor ecologisch verantwoorde 
bosuitbreiding. Door de steunmaatregelen van Europa kan ook 
tijdelijke bebossing plaatsvinden in gebieden van de agrarische 
structuur.

Onze koe eet gras en geeft benzine.

Duurzame landbouw en bossen
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5.5.1 Doelstellingen en indicatoren
In 2010 realiseert de landbouwsector een uitstootvermindering van 978 kton CO2-eq in vergelijking 
met het scenario zonder klimaatbeleid. Hierbij is geen rekening gehouden met zijn bijdrage in de 

deel het resultaat van een daling van de veestapel ten opzichte van het referentiescenario13. Een aantal 

1. een verhoging van het aandeel aardgas en andere duurzamere energiebronnen in het ener-
giegebruik van de glastuinbouw tot 50% in 2010 en 75% tegen 2013;

2. een vermindering van de uitstoot door de toepassing van energiebesparende technieken in 
de glastuinbouw;

3. de inzet van 112 MWe bij een BAU tot 185 MWe bij een pro-actief beleid aan WKK-vermo-
gen via gas- en dieselmotoren in de glastuinbouw in 2012 als bijdrage aan de Vlaamse WKK-

4. de productie van 18 kton pure plantenolie, 107 kton bio-ethanol en 25 kton biodiesel14 op 
basis van Vlaamse energieteelten in 2010 als bijdrage aan de inmengingsdoelstelling voor 

5. Door de groene WKK-installaties levert de landbouwsector een bijdrage van 208 GWhe 
en meer dan het dubbele aan warmte in 2008. Een groot deel hiervan zijn biogasinstallaties. 
Hiermee levert de sector een bijdrage aan de realisatie van de Vlaamse doelstelling voor 

6. de afstemming van het nieuwe mestbeleid op de Kyoto-doelstellingen;

De land- en bosbouwsector zal:

7. tegen 2007 10.000 ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding realiseren, aangevuld met 
tijdelijke bebossing in de agrarische structuur; 

8. 100 ha korte omloophout aanplanten tegen 2010 als bijdrage aan de realisatie van de 
Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling. Dit komt overeen met 5 GWhe en 11 GWhw 

13 Dit scenario is het Vlaams aandeel in de ingeschatte evolutie van de Belgische veestapel volgens de CAPRI-projecties tot 2030 van de EU. De 
veestapel in 2005 ligt lager dan deze projecties. Verder werd rekening gehouden met een verdere natuurlijke afname van de melkveestapel.

14 Dit komt respectievelijk overeen met 17 kton (PPO), 75 kton (bio-ethanol) en 29 kton (biodiesel) CO2-vermijding (PPO) voor de gehele 
productieketen. Deze productie vult hiermee 14% in van de CO2
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5.5.2 Maatregelen

1. Bevorderen van CO2-besparing in de glastuinbouw

en stimulansen uitwerken voor prijsafspraken tussen groeperingen van glastuinbouwers en leveran-
-

Naast aardgas zal ook het gebruik van andere milieuvriendelijkere energiebronnen (hernieuwbare 
energie, gebruik van restwarmte en rest-CO2

Het beleid maakt werk van een regeling voor WKK-installaties die voor 2002 in werking waren en 
-

2 voor 
de bemesting van de planten. Bij verrekening van de CO2-uitstoot wordt rekening gehouden met het 
stijgende aantal WKK-installaties en dus ook het energieverbruik.

Voor bovenstaande maatregelen (aardgasaansluiting, WKK, hernieuwbare energie, gebruik restwarmte 
en CO2) komt er een onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen tussen glastuinbouwbedrij-

is de creatie van schaalvoordelen. 

Investeringen in energiebesparende maatregelen met een meer omvangrijke investeringskost (ener-
gieschermen, dubbel glas, rookgascondensatie, warmteopslag/WKK, vernieuwing van oude glasopstan-

stimulansen. De economisch noodzakelijke schaalvergroting in de glastuinbouw brengt met zich mee 
dat deze sector de kosten voor energiebesparende maatregelen en technologie slechts op langere 
termijn kan terugverdienen. Daarom moet de overheid de verschillende steunregimes (Vlaams In-

aftrekbaarheid) beter op elkaar afstemmen en promoten. Er moet een uitbreiding komen van de lijst 

Indicator                                                                                                                         2004

CO2-eq emissies (kton CO2-eq) 9.190

Aandeel aardgas en andere duurzamere energiebronnen in 
energieverbruik glastuinbouw (%) 28

Geïnstalleerd WKK-vermogen (MWe) in glastuinbouw 72,8

Geïnstalleerd groene WKK-vermogen in landbouw (MWe) 0,43

Energieverbruik glastuinbouw (PJ) 18,5

Productie pure plantenolie (kton) 0

Productie bio-ethanol (kton) 0

Productie biodiesel (kton) 0

Aantal ha korte omloophout 0

Duurzame landbouw en bossen
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De glastuinbouw zal
nog verder bijdragen aan
een lagere CO2 uitstoot

De landbouw is
een belangrijke leverancier 

van biomassa voor
hernieuwbare energie

de introductie van nieuwe praktisch toepasbare technologie op de markt.

Een enquête georganiseerd in 2006 kan als basis gebruikt worden om een inzicht in de kostprijs 
van de uitbreiding van het aardgasnet te krijgen. In 2007 zijn de 
resultaten hiervan bekend. Uit deze enquête moet ook blijken 
hoeveel energiebesparende maatregelen al gedaan zijn en welke 
maatregelen de sector nog kan nemen om verdere energiebe-
sparingen te realiseren.

Er komt een kenniscentrum rond energiegebruik met twee 
belangrijke pijlers. Een eerste pijler legt zich vooral toe op adviesverlening door een energieconsulent 

-
nistratief). Een tweede pijler heeft de functie van ‘technology watch’ en volgt de technologiemarkt op. 
Hij zoekt naar praktisch toepasbare technologie, die bovendien technisch en economisch haalbaar is 
en bestemd voor de land- en tuinbouwsector.

In de glastuinbouw komt er op Vlaamse schaalgrootte een technologisch proefproject van de gesloten 
serre. Een gelijkaardig Nederlands project realiseerde een besparing van 36% aan fossiele energie. 
Het compenseerde dit door het gebruik van gecapteerde zonne-energie (40% hernieuwbare energie-
productie). Het proefproject moet de Vlaamse glastuinbouwer vertrouwd maken met de energie- en 
teelttechnische aspecten van deze technologie.

2. Stimuleren van productie van hernieuwbare energie
en biobrandstoffen

moeten de Europese regels voor de teelt van energiegewassen omzetten.

-
nische ondersteuning geven aan de telers.

Er komt een aanpassing van de wetgeving en vergunningsprocedures voor de productie van biogas en 
de teelt van houtige energieteelten. Hierdoor zal de inplanting van biogasinstallaties in landbouwge-
bied minder problemen geven en houtige energieteelten op landbouwgrond  kunnen gerooid worden. 

Binnen het bio-energieplatform is er een werkgroep landbouw, energieteelten en biobrandstoffen 
voor de uitwisseling van kennis en voor de opsporing en oplossing van knelpunten.

-
ductie, omzetting en gebruik van hernieuwbare brandstoffen en naar 
nieuwe afzetmogelijkheden.
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�.Afstemming met mestbeleid

Dierlijke mest is een belangrijke bron van zowel methaan als lachgas. Daarom kan ook het mestbeleid 

een nieuw mestbeleid in werking.Vooral de bepalingen over de bemestingsnormen, de dierenaantallen 
en verplichtingen tot mestverwerking zijn belangrijk voor het klimaatbeleid. De melkveestapel zal op 
een natuurlijke wijze verder afnemen, zoals in de EU-prognoses is opgenomen.

�. De realisatie van bebossingen

Bossen slaan belangrijke hoeveelheden CO2 op. Het Vlaamse bosbeleid werkte voldoende instrumen-
ten uit om de voorziene doelstellingen voor bosuitbreiding en de aanplant van tijdelijke bossen op 
landbouwgrond te realiseren.

De Kyoto-boekhouding moet verplicht rekening houden met de veranderingen in het bosareaal in de 
periode 2008 tot 2012 en de impact daarvan op de broeikasgasuitstoot. In 2004 bedroeg de (compen-
serende) bebossing 260 ha. Daartegenover stond een vergunde ontbossing van 181 ha.Aangezien CO2

meteen vrijkomt bij ontbossing maar slechts traag opslaat in de bodem zullen, uitgaande van de cijfers 
voor 2004, de veranderingen in het Vlaamse bosareaal tussen 2008 en 2012 een bron zijn van 38 kton 
CO2-eq per jaar.

Kader �. De inzet van biologische “sinks”
Artikel 3.4 van het Kyoto-protocol biedt partijen de mogelijkheid om landbeheersactiviteiten
die koolstof opslaan in ecosystemen, te gebruiken om de Kyotodoelstelling te realiseren. Het 
UNFCCC verwacht deze beslissing tegen eind 2006. Eens deze beslissing genomen, geldt ze niet 
alleen voor de eerste verbintenissenperiode, maar ook voor de daarop volgende periodes (“Eens 
Kyoto-land, altijd Kyoto-land”). Indien een partij kiest om bos- of landbeheersactiviteiten te 
gebruiken is ze gebonden aan specifieke rapporteringsvereisten. De Marrakesh-akkoorden en de
Good Practice Guidelines for Land Use, Land Use Change and Forestry werkten deze vereisten 
uit.

België (en dus ookVlaanderen) besloot na een grondige analyse om tijdens de eerste verbintenis-

senperiode geen gebruik te maken van gras- en akkerlandbeheer voor de realisatie van de Kyoto-
doelstellingen.

Verder zullen België enVlaanderen geen gebruik maken van de bijdrage die bosbeheer kan bieden.
Volgens de Marrakesh-akkoorden kan België maximaal 110 kton CO2-opslag via bosbeheer per 
jaar in rekening brengen. Hiertegenover staan echter omvangrijke inventaris- en rapporterings-
verplichtingen. De Kyoto-boekhouding moet echter verplicht rekening houden met de verande-
ringen in het bosareaal en de impact daarvan op de broeikasgasuitstoot.

Deze beslissingen hebben alleen betrekking op de opname van het effect in de Kyoto-boekhou-
ding. Ze hebben dus geen impact op het beleid voor duurzaam bodem- en bosbeheer.

Duurzame landbouw en bossen

een rol spelen in de beperking van de broeikasgasemissies van de landbouwsector. Begin 2007 treedt 



79

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan20 06
12

5.5.3 Overleg met andere overheden
Pure plantenolie geniet een volledige vrijstelling van accijnzen, terwijl biodiesel, bio-ethanol en/of bio-
ETBE genieten van een accijnsverlaging. Er komt een norm voor bio-ethanol en pure plantenolie. Voor 
biodiesel bestaat er nu al een Europese norm. Een kabinetswerkgroep met vertegenwoordigers van 
de gewesten en de federale regering werkt deze regelgeving verder uit. 

Pure plantenolie is alleen toegestaan voor eigen gebruik op een landbouwbedrijf, voor levering aan de 
gewestelijke vervoersmaatschappijen of voor rechtstreekse levering aan de eindgebruiker. 

Tot slot zal de Vlaamse overheid met de federale overheid een overleg starten om de overschake-

maken.

5.5.4 Beleid voor de langere termijn
De landbouw in Vlaanderen kan beperkte temperatuurstijgingen (+ 3°C) aan. De opwarming zou 
landbouwtechnisch op termijn een aantal voordelen bieden, terwijl combinaties van hogere tempe-
raturen en watertekort of grotere concentraties van neerslag op korte tijd voor veel schade kunnen 
zorgen. 

Een verhoging van de CO2-concentraties kan onder optimale teeltcondities dan weer leiden tot een 
fysieke verhoging van de landbouwproductie.

het veranderende klimaat. Maar dat zal allicht niet kunnen voorkomen dat de opbrengsten van ak-
kerbouwteelten steeds sterker gaan schommelen. De socio-economische productieomstandigheden 
blijven bij de verwachte klimaatveranderingen echter bepalend voor de teeltkeuze. Het beleid zal met 
deze veranderingen meer moeten rekening houden door in de eerste plaats onderzoek te stimuleren 
naar de effecten op de sector, naar aangepaste teeltsystemen en naar risicoverlagende maatregelen en 
vervolgens toegepaste maatregelen uit te vaardigen.

Het bosbeleid zal vooral een positieve impact hebben op de langere termijn. Hoewel de opslag door 
de bijkomende bossen tijdens de Kyoto-periode beperkt is, zullen deze nog voor vele jaren nadien 
CO2 blijven opslaan.  
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5.5.5 Samenvatting

Duurzame landbouw en bossen

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
in een scenario zonder klimaatbeleid 
(kton CO2-eq)

9.535

Fiche Maatregel Gemiddelde 
reductie-

potentieel
2008 - 2012
(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012
(€)

Tijdshorizon Piloot

CO2-besparing in de glastuinbouw -18915

5.1; 5.5
Overschakeling naar aardgas en 
andere duurzame energiebron-
nen (verwerking enquête)

60.000 2006 -2012 LV,VEA

5.2; 
5.6; 
5.7

Steunmaatregelen
(VLIF, ook voor hernieuwbare 
energie)

84.000.000 2006 - 2012 LV

5.3
Werking kenniscentrum
* energieconsulent
* technology watch

2006 - 2007 LV,VEA

5.4
Demonstratieproject gesloten 
serre

1.000.00016 2007 LV,VEA

Productie van hernieuwbare energie 
en biobrandstoffen
5.5; 5.6 Uitvoeren, coördineren van acties 246.600 2006 - 2012 LV
5,6; 5.7 Agro-milieumaatregel 2.000.00017 2008 - 2012 LV
5,6; 5.7 Demo-projecten 1.050.000 2007 - 2012 LV

5.8
Afstemming met mestbeleid, 
emissies veestapel

1.176 2007 LV, VLM

Realisatie bebossingen
ANB, 
LNE

Totaal gemiddelde reductiepoten-
tieel 2008 - 2012 (kton CO2-eq)

978

Gemiddelde uitstoot in 2008 - 2012
met klimaatbeleid (kton CO2-eq)

8. 557

Duurzame landbouw en bossen

15 Bijkomende WKK installaties realiseren een globale energiebesparing. De uitstoot in de landbouwsector neemt hierdoor echter toe. 

16

17 Dit is een voorlopig geraamde kost op basis van steun van 200 euro per ha, voor 2000 ha per jaar tijdens de periode 2008 - 2012,
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5.6 Onderzoek en innovatie
De realisatie van de Kyoto-doelstellingen is maar een eerste stap in de strijd tegen klimaatverande-

hiervoor vaak nog niet marktrijp of bestaan nog niet. 

Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiebeleid speelt zowel op korte als 
op lange termijn een rol in de realisatie van de klimaatdoelstellingen. De 
Vlaamse overheid besteedt jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan de 
ondersteuning van het onderzoek in het energiedomein (0,015% van 
het BBP). Deze steun gaat naar onderzoeksinstellingen, naar steunpro-
gramma’s voor bedrijfsprojecten en basisonderzoek.

De Vlaamse overheid wil ook aandacht schenken aan beleidsondersteunend onderzoek. Dat moet het 
-

schreven onder elk van de betrokken thema’s en worden dus in dit hoofdstuk verder niet behandeld.

5.6.1 Doelstellingen
De relevante doelstellingen met betrekking tot innovatie en onderzoek voor het klimaatbeleid op 
korte en lange termijn zijn:

-
productie;

2. een stimulerende en ondersteunende rol spelen in het transitieproces naar duurzamere pro-
ductie en consumptie in het algemeen en naar duurzame energiesystemen in het bijzonder.

De gevleugelde windkrachtenergie.

Onderzoek en innovatie
spelen een belangrijke rol

in het klimaatbeleid
op de langere termijn
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Samenwerking tussen 
verschillende actoren is 

een essentiële voorwaarde 
voor innovatie

5.6.2  Maatregelen

1. Verbetering van informatiedoorstroming en netwerking
voor de innovatieve energietechnologieën door

• een evaluatie van de huidige netwerkinstrumenten met de betrokken actoren binnen de 
Werkgroep Innovatie van de Klimaatconferentie (2006);

• de concrete uitwerking van de voorstellen om de kennisoverdracht en samenwerking in het 
domein te verbeteren (2006). 

2. Opstellen van een strategische onderzoeksnota
energietechnologieën voor Vlaanderen 

Het initiatief hiervoor komt van de stuurgroep van het Milieu- en Energietechnologie-Inno-
vatie Platform (MIP). De aanbevelingen voor deze strategische onderzoeksnota komen zowel 
vanuit de klankbordgroep als vanuit de werkgroepen binnen het MIP. Dat bestaat uit Vlaamse 

de prioritaire thema’s en mogelijke acties vast. Hierbij is een 
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak en nauw overleg met 
de betrokken privé-actoren (industrie, markt en maatschappij) 
voorzien. 

spelen een rol: de klimaat- en energiedoelstellingen op lange 
termijn, de aanwezige kritische massa vanuit het oogpunt van het onderzoek, de absorptieca-

3. Uitbouw beleidsdomeinoverschrijdend samenwerkingsverband 
voor technologisch innovatief onderzoek in het milieu- en
energiedomein door

de opstelling van de inhoudelijke agenda door de stuurgroep MIP aan de hand van aanbeve-
lingen uit de klankbordgroep van het MIP met prioritair te behandelen thema’s en met een 
voorstel voor concrete organisatie.

4. In kaart brengen van hinderpalen voor innovatie binnen
het milieu- en energiebeleid, en uitstippelen van maatregelen

Begin 2006 startte het IWT een studie rond innovatief aanbesteden vanuit de overheid voor 
milieu- en energietechnologie. Een werkgroep bereidt nu, tegen 2007, een handleiding voor 
over innovatief aanbesteden. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van alle betrokken 
administraties en overheidsinstellingen.

Om de hinderpalen voor innovatie in kaart te brengen en na te gaan van welke beleidsinstru-
menten meer milieu-innovatiestimulansen kunnen uitgaan, startte begin 2006 een beleids-
voorbereidende studie. In het najaar van 2006 komt er een Milieu-Innovatieconferentie om de 
nodige elementen uit de praktijk aan te brengen voor de verdere beleidsontwikkeling.

Onderzoek en innovatie
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5. Verhogen kritische O&Omassa (Onderzoek en Ontwikkeling)
en interactie onderzoekswereld – industrie door

•
Binnen deze competentiepool worden innovatie-actoren samengebracht en aangezet tot 
samenwerking voor zwaartepuntvorming op het domein van de milieu- en energietechno-

stuurgroep bestaat zowel uit overheids- als sectororganisaties, aangevuld met onderzoeksin-
stellingen en universiteiten. De stimulerende rol van de overheid bestaat erin het instrument 
‘competentiepool’ ter beschikking te stellen, waarbij ze bewust kiest voor een vraaggedreven 
‘bottom-up’ benadering.

6. Verbetering van de informatiedoorstroming rond
deelnamemogelijkheden van Vlaanderen aan
het 7de EU- kaderprogramma (7KP)

Binnen het 7KP (2007 - 2013) komt een aparte onderzoeksactiviteit rond energie met als 
objectief de transitie van het huidige, op fossiele brandstoffen gerichte energiesysteem naar 

is de ontwikkeling van een portfolio van verschillende energiebronnen en energiedragers een 
belangrijke doelstelling.

De Vlaamse overheid optimaliseerde in het najaar van 2005 de werking van het Vlaams Con-
tactpunt Kaderprogramma. Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie krijgt vanaf 
de start van 7KP de verantwoordelijkheid over de opvolging van alle programmacomités. Het 
IWT-Vlaanderen zal instaan voor de informatieverspreiding en de directe contacten met de 
Vlaamse klanten (de zogenaamde NCP-werking, National Contact Points). Hierbij is ook de 

Vlaamse onderzoekers krijgen meer kansen door de  ondersteuning van succesvolle KMO’s en 

een driemaandelijks rapport over de Vlaamse deelname aan het 7KP.
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Maatregelen thema ‘Onderzoek en innovatie’

Fiche Maatregel Budget
Vlaamse

Overheid
2006 - 2012 

(€)18

Tijdshorizon Piloot

Verbetering van de informatiedoor-
stroming en netwerking 

2006 EWI

Strategische onderzoeksnota energietech-
Opgenomen in 

budget MIP

(3,5 miljoen € voor 

energiethema’s)

2006 IWT

Beleidsdomeinoverschrijdend samenwer-
kingsverband 

Opgenomen in 
budget MIP

2006 - 2012 IWT

Opmaken van een handleiding innovatief 
aanbesteden binnen de Vlaamse overheid

- 2007 IWT

6.1
In kaart brengen van hinderpalen voor in-
novatie binnen het milieubeleid door mid-
del van een Milieu-Innovatieconferentie

89.340 2006 LNE

Verbetering van de informatiedoorstro-
ming rond deelnamemogelijkheden van 
Vlaanderen aan het 7KP

Opgenomen in 
bijdrage Vlaan-

deren 7KP
2007 - 2013 IWT, EWI

5.6.3 Samenvatting

Onderzoek en innovatie

18 De Vlaamse overheid besteedt jaarlijks ongeveer 0,015% van haar BBP aan ondersteuning van onderzoek in het energiedomein. Dit komt 
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Via sensibilisering moet
de kloof tussen denken,

weten én handelen verkleinen

5.7 Sensibiliseren is voorkomen
Klimaatverandering kan alleen effectief aangepakt worden als alle maatschappelijke actoren zich be-
wust zijn van het klimaatprobleem. De sociale aanvaarding van beperkende of dure maatregelen hangt 
in belangrijke mate samen met deze bewustwording.

-
systemen spelen een centrale rol. Het accent ligt hierbij op de informerende, verantwoordende en 

-
eus klimaatbeleid en is een absolute voorwaarde voor meer vooruitgang in het klimaatbeleid en een 
goede werking van de andere beleidsinstrumenten. De sociale instrumenten dragen dus bij aan de 
realisatie van het reductiepotentieel van de sectorale maatregelen.

Sensibiliseren van de bevolking, bedrijven en andere actoren is nodig. Niet alleen langs de massame-
dia, maar vooral via op maat verspreide informatie door de netwerken van die actoren. Het gaat hier 
bijvoorbeeld over milieuzorg op kantoor, in scholen, bij tussenpersonen zoals architecten en leveran-

5.7.1 Doelstellingen 
Sensibilisatie heeft als doel alle maatschappelijke actoren 
bewust te maken van de klimaatuitdaging. Uiteindelijk mondt 
dit uit in een werkelijke gedragswijziging en een bijdrage aan 

Hierna volgt een overzicht van alle sensibilisatieacties die in de periode 2006 - 2012 zijn voorzien 

• de coördinatie en versterking van communicatie- en bewustwordingsinitiatieven;

•  het blijvende effect van communicatieboodschappen bij de doelgroepen; 

• de uitwerking van opties voor vernieuwende vormen van bewustwording rond het klimaat.

De vogeltjes laten mijn kleren
drogen in de lucht.
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Minder energieverbruik
in huis én in de auto

5.7.2 Maatregelen

1. Particulieren

REG en hernieuwbare energie promoten

De Vlaming heeft een vrij hoog energiebewustzijn. Volgens de laatste peiling naar het energiebe-
wustzijn bij 1000 huishoudens, vond 90% ervan energiebesparing belangrijk tot heel belangrijk. Dit is 
gedeeltelijk het resultaat van de al gevoerde communicatiecampagnes. Dit bewustzijn blijft de laatste 
jaren vrij constant. Er blijkt echter nog een grote kloof tussen ‘denken’ en ‘handelen’ te bestaan. 

Het VKP06-12 heeft de ambitie om die kloof te verkleinen door talrijke sensibilisatieacties in de loop 
van de komende jaren. Op die manier vindt op termijn zowel de particuliere als de professionele 
(ver)bouwer een energiezuinig gebouw met energiezuinige installaties vanzelfsprekend. Daardoor past 
hij tegelijkertijd zijn gebruikersgedrag aan.

Acties
Ruime en gedetailleerde informatie zal de burger inlichten over de mogelijkheden voor zuiniger 
energiegebruik. Bouwers en verbouwers krijgen tips over een aantal belangrijke energiebesparende 
investeringen. Hierbij ligt niet alleen de nadruk op het rationeel gebruik van energie, maar ook op de 

-
teringen sneller doen terugverdienen. In de communicatie rond REG in gebouwen zullen een waaier 
aan actoren (bouwsector, architecten, overheid, ...) betrokken worden en zullen samen duidelijke 
boodschappen afgesproken worden.

marktwaarde heeft dan een minder zuinige woning. 

voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Die bestaat uit de uitvoering van een energie-audit in de 
-

digen. Wie slaagt voor een proef, ontvangt een erkenning en verplichte auditsoftware van het Vlaams 
Energieagentschap. 

Energiearmoede bestrijden

In een volledig vrije energiemarkt is aandacht voor het sociale aspect 
niet vanzelfsprekend. Nochtans is de energievoorziening een primaire behoefte voor huishoudens. 
Om de sociaal zwakkeren in een vrijgemaakte markt te beschermen, voorzien het Elektriciteitsde-
creet en het Aardgasdecreet de oplegging van openbaredienstverplichtingen door de Vlaamse Rege-

Sensibiliseren is voorkomen
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Acties
De Vlaamse Regering wil voorkomen dat de energieleveranciers de energietoevoer van mensen, die 
moeilijkheden hebben met de betaling van hun elektriciteits- en aardgasfactuur, afsluiten. Daarom 
voorzag de Vlaamse Regering in haar besluiten over de sociale openbaredienstverplichtingen een 
aantal correcties op de marktwerking. De besluiten voorzien een reeks procedures bij betalingsmoei-

voordelen voor beschermde afnemers. Ook kwamen er regels die bepalen in welke omstandigheden 
de energieleverancier de energie mag afsluiten. 

In 2005 evalueerde de overheid uitgebreid de sociale openbaredienstverplichtingen. In 2006 zal een 
ontwerp van wijzigingsbesluit aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Voor een aantal bijsturin-
gen is een wijziging van decreet vereist. 

Daarnaast startte ook een project “Energie en Armoede” in samenwerking met de sector samenle-
vingsopbouw. Doel van dit project is om de energiearmoede beter in kaart te brengen en maatre-
gelen te nemen om deze te bestrijden. Centraal in het project staat een betere informatieverlening 
voor de sociaal zwakkeren. Ook wil het  een beter zicht krijgen op de doelgroepen ’beschermde 
klanten’ en ’klanten met recht op het sociaal tarief’. Daarnaast zal de sector samenlevingsopbouw 
ook systematisch ervaringen verzamelen van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het beleid zal op 
basis hiervan concrete voorstellen formuleren. 

Milieuvriendelijk rijgedrag stimuleren

Het rijgedrag speelt een belangrijke rol in de uitstoot door voertuigen. De principes van een energie-
zuinig rijgedrag (snelheid, schakelmomenten, gebruik accessoires, bandenspanning, e.a.) moeten in de 
toekomst  automatismen uitmaken van het dagelijks rijgedrag.

Acties

Aanvullend op de aanbevelingen voor de aanpassing van de rijopleiding en de bijkomende scholings-
-

misch rijden uitdrukkelijk in de verf. De BBL start diverse sensibilisatiecampagnes voor de bedrijfs-
wereld, verenigingen en automobilisten in het kader van  het Europese project ECODRIVEN (2006 
- 2008). Sensibilisatiecampagnes en promotie van opleidingen voor iedereen via VSV en DrivOlution 

moeten ervoor zorgen dat ook ervaren chauffeurs die vaardigheden onder de knie krijgen. 

Daarnaast krijgt ondermeer de campagne ‘Rustig Op de Baan’ (ROB) een vervolg. Er komen acties 
voor nieuwe doelgroepen en grootschaligere campagnes. 

Milieuvriendelijke voertuigen promoten

van bedrijven en gezinnen. 
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Energieconsulenten zetten 
particulieren en bedrijven

op de goede weg

Acties
De overheid zal door brede informatie- en sensibilisatiecampagnes en door de opleiding van het ver-
kooppersoneel meer informatie over energieverbruik en emissies verspreiden. Via brochures, folders, 
autotijdschriften en auto-websites zullen in 2006 het grote publiek en de vloothouders kennis krijgen 

2. Bedrijven

Emissiepreventie promoten 

De preventiestimulerende (PRESTI) subsidieprogramma’s van de Vlaamse overheid willen de afval- en 
emissiepreventie promoten bij de Vlaamse KMO’s. Door de uitvoering van een PRESTI-project, pro-
duceren bedrijven meer waarde met minder milieu-impact. Dit betekent vaak een vermindering van 
de bedrijfskosten en een concurrentievoordeel. Verstandig economisch en ecologisch ondernemen 
gaan zo hand in hand. 

Daarnaast start naar analogie van de ’Dikke truiendag in scholen’ een bewustmakingscampagne voor 
bedrijfskantoren.

Acties
Diverse PRESTI-projecten hebben de bewustmaking van bedrijven tot doel, zowel voor de energie-
problematiek en de kennisoverdracht als voor methoden en technieken van energiebesparing.

In het project ’Move for Climate’ krijgen bedrijven stimulansen voor de uitwerking van acties die 
resulteren in een CO2-reductie op het vlak van het personen- en 

-
ductiedoelstellingen niet behalen, kunnen hun CO2-emissies com-

en de aanplanting van bomen.

Het project “Eco-installateur” moet installateurs bewust maken van en aanzetten tot het toepassen 

-
drijven zorgen.

’Milieucharters’ moeten bedrijven aansporen tot een continue verbetering van de milieuprestaties. 
Dit kan gebeuren door de planning en uitvoering van acties die verder gaan dan wat wettelijk of in de 
vergunning opgelegd is. Deze acties vormen een aanzet tot de invoering van een gestandaardiseerd 
bedrijfsintern milieuzorgsysteem.

De bewustmakingscampagne naar bedrijfskantoren toont aan hoe bedrijven energie kunnen besparen 
met kleine inspanningen en zonder comfortverlies. Bedrijven krijgen een uitnodiging voor deelname 
en berekening van de gerealiseerde CO2-emissiereducties.

Sensibiliseren is voorkomen
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Energieconsulenten bevorderen REG bij kleine ondernemingen

De Vlaamse overheid zal via energieconsulenten kennis en advies over REG verspreiden bij kleine 
ondernemingen met een jaarlijks energieverbruik van minder dan 0,1 PJ.

Acties
-

re energieconsulenten in dienst te nemen. De energieconsulenten geven eerstelijnsadvies over REG 
door de begeleiding van de ondernemingen. Zij geven informatie over de registratie, de opvolging en 
de interpretatie van energieverbruik, de detectie van posten van energieverspilling, de ingrepen voor 
energiebesparingen en de voorlichting over steunmaatregelen.

-

valorisatie van afvalstoffen, revisie van markten en bijsturing van de vraag. 

 Acties
-

Vlaamse KMO’s. Bedoeling is om over een periode van drie jaar duizend KMO’s te scannen.

De Vlaamse overheid draagt de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van de scanning door 
adviseurs. 

Milieuvriendelijk rijgedrag en milieuvriendelijke voertuigen stimuleren

Uit de klimaatconferentie en het vervolgtraject bleek ondermeer dat er een behoefte is aan bijko-
mende sensibiliserende initiatieven inzake lekdicht onderhoud van koelsystemen, mogelijke alterna-
tieven, lekreducerende technieken en informering inzake de relevante wetgeving (uitbatingsvoorwaar-

kennis.
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Acties
Een voorstel van aanpak wordt in overleg met de betrokken sectoren verder uitgewerkt voor de 
volgende sensibiliserende activiteiten:

• sensibilisering van de doelgroep  omtrent lekdicht onderhoud van koelsystemen; 

• mogelijke alternatieven voor F-gassen;

• lekreducerende technieken;  

• -
reerde broeikasgassen te beperken en tegelijkertijd vervanging ervan door milieuvriendelijke 
alternatieven te bevorderen.

Vorming van bouwprofessionelen en andere beroepen in de bouwsector

Bij de opleidingen van beroepen in de bouwsector wordt maar weinig onderricht gegeven over 
duurzaam bouwen en wonen en energieprestatie. Zo is duurzaam bouwen een optioneel vak bij de 
architecten en zijn er nog weinig opleidingen op dat vlak. Bijkomend zijn de kennis en vakbekwaam-
heid rond energiezuinig renoveren beperkt.

Acties
Een studie zal de mogelijkheden op het vlak van opleidingen in kaart brengen. Zowel in de bestaande 
opleidingscyclussen als de bijscholingen zal er op termijn bijkomende aandacht naar duurzaam en 
energiezuinig bouwen gaan.

3. Onderwijs

Milieuzorg op school (MOS) voortzetten

MOS heeft de bewustmaking en begeleiding van scholen tot doel. Samen met de kinderen, het perso-
neel en de ouders kunnen de scholen een milieuzorgsysteem op stapel zetten rond één of meerdere 
van volgende thema’s: afvalpreventie, water, energie, verkeer, natuur.

Acties
MOS reikt de scholen de nodige tips en begeleiding aan om één van de milieuthema’s op school aan 
te pakken en van milieuzorg op school een vaste waarde te maken. De twee meest klimaatrelevante 
thema’s in milieuzorg zijn verkeer en energie. Gedragsmaatregelen en technische ingrepen kunnen 
samen tot minder emissies leiden.

Milieuzorg in hoger onderwijs integreren

Dit project moet de hogescholen en universiteiten aanzetten tot de integratie van milieuzorg in hun 
organisatie.

Sensibiliseren is voorkomen
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Klimaat als speerpunt in
milieuzorg op school,

op kantoor en in
de jeugdvereniging

Acties
De werking rond ’Milieuzorg in het hoger onderwijs’ omvat drie belangrijke actiedomeinen:

• Hogescholen en universiteiten krijgen de nodige inhoudelijke en methodologische onder-
steuning om milieuzorg in hun instelling te integreren. Hierbij ligt de nadruk zowel op de 
meetbare milieuwinst en de naleving van de milieuwetgeving als op de educatieve meer-
waarde.

• Studenten krijgen tijdens hun opleiding tips om milieuvriendelijk te handelen en die houding 
voort te zetten in hun toekomstig professioneel leven.

• Studenten ontvangen daarnaast steun om milieuzorg te integreren op kot en in het studen-
tenleven.

4. Verenigingen

Milieuzorg in jeugdverenigingen integreren

Via het project JeROM (Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu) komt er steun aan jeugdgroepen voor
de integratie van milieuzorg in hun werking.

Acties
Via JeROM krijgen jeugdverenigingen kennis, inzicht en educatieve 
instrumenten aangereikt. Ze ontvangen ook stimulansen om hun 
milieu-impact te verkleinen. De planperiode 2006 - 2009 voorziet 
hiervoor ondermeer een handleiding milieuzorg uitgewerkt op maat 
van jeugdorganisaties, en een project om jeugdgroepen te onder-
steunen bij een milieuvriendelijke bouw, verbouwing of isolatie van hun lokalen.

De overheid zal naast de jeugdgroepen ook de diverse betrokken actoren (gemeenten, privé-eige-

om milieuzorg bij jeugdgroepen mogelijk te maken.

Milieuzorg in volwassenenverenigingen integreren

Volwassenen ontvangen via sociaal-culturele volwassenenverenigingen prikkels tot kritische betrok-
kenheid en verantwoordelijkheidszin voor milieusparend gedrag.

Acties
Indien volwassenenverenigingen milieuzorg integreren in hun werking, krijgen zij daarvoor kennis, 
inzicht, educatieve instrumenten en stimulansen om de milieubelastende invloed van hun werking te 
verkleinen. Tijdens de planperiode 2006 - 2009 voorziet de overheid onder andere in een handleiding 

de vrijwilligers helpen bij de toepassing van milieuzorg in hun lokale werking. Bovendien voorziet 

activiteiten rond energie. 
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Sensibiliseren is voorkomen

5. Landbouw

Productie van hernieuwbare energie en biobrandstoffen stimuleren

De Vlaamse overheid neemt tal van maatregelen voor de promotie van energieteelten bij landbou-

Acties
Landbouwers en andere belangstellenden krijgen informatie ov. verschillende aspecten (teelttechnisch, 

-
chures, vormings- en studiedagen, door demonstratieprojecten en door stands op landbouwbeurzen. 

Milieuboekhouding opstellen

Bedrijfsadviesdiensten moeten landbouwers bewust maken van het advies en de opvolging van een 
milieuboekhouding (energie, water, mest, pesticiden).

Acties
De diensten geven inlichtingen en advies aan de landbouwer over zijn energie-, water-, mest- en 
bestrijdingsmiddelengebruik aan de hand van de milieumodule, als onderdeel van de bedrijfsboekhou-
ding. Daarnaast komen er voor deze doelgroep voorlichtingssessies en demonstratieprojecten over 
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6.7.3 Samenvatting

Sensibiliseren is voorkomen

Fiche Maatregel Budget

Vlaamse
Overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Particulieren

7.1 Campagnes REG en duurzame energie 3.500.000 2006 - 2012 VEA

1.12
Stimulansen voor milieuvriendelijk rijgedrag 

- 2006 - 2012 LNE

7.2
Promotie van milieuvriendelijke voertuigen

240.000 2006 - 2012 LNE

Bedrijven

7.3 Move for Climate 48.000 2006 - 2007 OVAM

7.4 Eco-installateur 52.000 2006 OVAM

7.5 Milieucharters 0 2006 - 2012 OVAM

7.6 Bewustmakingscampagne bedrijfskantoren - 2007 - 2012 LNE

7.7
Bevordering energieconsulenten REG bij kleine 
ondernemingen (inclusief landbouw)

2.100.000 2005 - 2008
VEA

7.8 2.402.000 2005 - 2009 OVAM

7.14
naar de koelsector

30.000 2006 - 2012

Onderwijs

7.9 Voortzetting milieuzorg op school (MOS) 650.000 2006 - 2010 LNE

7.10 Integratie milieuzorg in hoger onderwijs 152.400 2006 - 2012 LNE

Verenigingen

7.11 Integratie milieuzorg in jeugdverenigingen 232.500 2006 - 2009 LNE

7.12
Integratie milieuzorg in volwassenenverenigin-
gen

142.500 2006 - 2009 LNE

Landbouw
5.3, 
5.6, 
5.7

Productie van hernieuwbare energie en bio-
brandstoffen stimuleren

- 2006 - 2012 LV

7.13 Opstelling milieuboekhouding 10.230.000 - LNE
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-
nismen (Hoofdstuk 2) die het Kyotoprotocol voorziet om haar reductiedoelstelling te realiseren. 

Het REG-decreet (Hoofdstuk 4) machtigde de Vlaamse regering om de kwantitatieve doelstellingen, 

De Vlaamse Regering bepaalt ook de uitvoeringsmodaliteiten voor de inzet van de twee projectge-

Deze mechanismen moeten het Vlaamse gewest in staat stellen om haar reductiedoelstelling tijdig 

economische, ecologische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling op een evenwichtige wijze 
in rekening brengen, zoals voorzien in het Protocol van Kyoto en de Marrakesh-akkoorden.

5.8.1 Doelstelling en indicatoren
Ter aanvulling van haar interne reductiemaatregelen en voor de overbrugging van de resterende 
reductiekloof, zal de Vlaamse Regering tegen eind 2012 de nodige emissiekredieten aankopen. 

De onderstaande indicatoren maken een periodieke toetsing van de Vlaamse beleidsdoelstelling voor 

Indicator                                                                                                                         2005

Aantal gecontracteerde Kyoto-eenheden: verhouding tot het beleidstekort 1,31 %

Aantal geleverde Kyoto-eenheden aan het Vlaamse gewest: verhouding tot
de gecontracteerde hoeveelheid

0 %

Vastgelegd budget: in verhouding tot totale ingeschatte budgettaire noodzaak 22 %

Met windmolens en zonnepanelen
redden we onze planeet.
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Vlaanderen mikt op verschillende
investeringskanalen om duurzame 

Kyoto eenheden te verwerven

5.8.2 Maatregelen

1. Kwantitatieve doelstelling voor de verwerving
van Kyoto-eenheden vaststellen

beleid rekening met de meest actuele prognoses van de Vlaamse broeikasgasemissies in de Kyotoperi-
ode en het reductiepotentieel van het interne beleid. 

Bij de opmaak van het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2005 - 2007 besliste de Vlaamse 
Regering op basis van de beschikbare prognoses tot de aankoop van 23,93 Mton CO2

emissiekredieten tegen eind 2012. 

Een nieuwe schatting bij de opmaak van dit tweede Vlaams Klimaatbeleidsplan bracht de resterende 

2-eq over de periode 2008 - 2012.

2. Verwervingskanalen selecteren

eenheden. De strategie wordt geconcretiseerd in het besluit Verhandelbare Emissierechten. In  een 
-

mechanismen (CDM en JI) ingezet. Vanaf 2008 kan het 
Vlaams Gewest ook andere kanalen inzetten zoals recht-
streeks projectgerelateerde Kyoto-eenheden aankopen 
op de internationale markt. Daarnaast is verwerving 
mogelijk van Kyoto-eenheden uit gekende en afgetoetste 
investeringen of projectactiviteiten en uit projecten voor bebossing, herbebossing en bosbeheer. 
Indien de voorziene budgetten niet voldoende blijken te zijn voor de overbrugging van de resterende 
reductiekloof, en er geen goedkopere binnenlandse reductiemaatregelen nog tijdig kunnen uitgevoerd 
worden om voldoende emissiereducties te realiseren in dezelfde handelsperiode, kan de Vlaamse 
Regering in laatste instantie andere verwervingskanalen met een mogelijk lagere kostprijs gebruiken. 

3. Kyoto-eenheden verwerven

Via Vlaamse oproepen

In 2004 richtte de overheid een eerste oproep naar ondernemingen voor de indiening van project-
voorstellen rond JI en CDM. Het doel was om, samen met de Vlaamse bedrijven, ervaring op te doen 

-
west zal daarna Kyoto-eenheden aankopen van de ingediende projecten. Die moeten volledig voldoen 

2006.

Via investeringen in ‘klimaatfondsen’

-
den en verwierven deze eenheden voor rekening van de deelnemers. Het gaat enerzijds om interna-
tionale initiatieven, beheerd door multilaterale of regionale ontwikkelingsbanken, en anderzijds om 
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bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van Kyoto-eenheden, is de private sector erg actief op 
deze markt. De grote troeven van deze ‘klimaatfondsen’ zijn hun specialisatie, hun ervaring met de 
internationale markt van Kyoto-eenheden en hun schaalvoordelen. Daarnaast hebben deze fondsen 
als belangrijk voordeel dat ze de operationele kosten voor investeerders beperken en de risico’s 
spreiden. Het Vlaamse gewest zal, op basis van vergelijkend onderzoek, via de Participatiemaatschap-
pij Vlaanderen (PMV) in de eerste helft van 2006, toetreden tot het Multilateral Carbon Credit Fund 
(MCCF). Dit is een gezamenlijk initiatief van de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling 

-

Via investeringen in “Green Investment Schemes”

Het Vlaamse gewest heeft ook de mogelijkheid om deel te nemen aan zogenaamde ’Green Invest-
ment Schemes’. Dit zijn structuren voor de verhandeling van internationale emissierechten met 

onderzoeken.

Meerwaarden creëren

Het Vlaams Gewest zal de opportuniteit van projecten op het vlak van bebossing, herbebossing 

VN-conventies voor Biologische Diversiteit en de Bestrijding van Verwoestijning. Deze maatregelen 

de lokale gemeenschappen van de ontwikkelingslanden in vergelijking met hun huidige situatie.

4. Financiering uitwerken

Verwervingskost voor de Vlaamse overheid bepalen

1. de aard van het recht;

2. de leveringszekerheid;

4. de bijkomende toegevoegde waarde in termen van duurzaamheid en maatschappelijk nut. 

De prijs die vandaag voor (forward) contracten voor projectgebonden kredieten (JI en CDM) met 
levering na 2008 wordt betaald, schommelt tussen 5 en 10 Euro per ton CO2-eq. De resterende 

Hoe dichter de einddatum van Kyoto nadert, hoe meer het aantal vragende partijen op de markt 

toenemende schaarste aan Europese emissierechten kan de prijs van projectgebonden Kyoto-eenhe-
den omhoog duwen.
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Oprichten Vlaams Klimaatfonds

onder het beheer van PMV. 

Middelen vrijmaken

Het Vlaamse gewest maakte in 2005 een eerste schijf van 22 miljoen euro vrij voor de aankoop van 

deelname van het Vlaamse gewest aan een klimaatfonds. Bij de begrotingscontrole 2006 is bijkomend 
15 miljoen euro voorzien. Afhankelijk van de overblijvende kloof tot de emissiereductiedoelstelling 

Vlaams Toewijzingsplan CO2- emissierechten 2005 - 2007. 

Om dit te kunnen realiseren, zal de Vlaamse Regering jaarlijks een bijkomend budget vrijmaken 
rekening houdend met de socio-economisch haalbare kostprijs van interne maatregelen. Dit moet 
toelaten om tijdig de in te zetten middelen op stabiele wijze op te bouwen zodat voldoende rekening 
kan gehouden worden met de stijgende prijstendensen en -prognoses op de diverse markten en de 
impact daarvan op de uitgaven van de Vlaamse overheid. Dit gebeurt in afstemming met de kostprijs 
en het resultaat van interne reductiemaatregelen die tijdig kunnen uitgevoerd worden om voldoende 
emissiereducties te realiseren in dezelfde handelsperiode.

5. CDM/JI-projecten goedkeuren

Volgens een internationale bepaling moeten de CDM- en JI-projecten de goedkeuring krijgen van 
de landen die erbij betrokken zijn. Hier fungeert de Nationale Klimaatcommissie als tussenpersoon 
(‘Designated National Authority’ voor CDM en ‘Focal Point’ voor JI) naar de Verenigde Naties. Het 
Vlaamse gewest werkt momenteel haar goedkeuringsprocedure voor CDM- en JI-projecten uit.

5.8.3 Overleg met andere overheden
Het overleg tussen de gewesten en de federale overheid vindt plaats binnen de Nationale Klimaat-
commissie. Het kadert binnen de gesprekken over de opmaak van een samenwerkingsakkoord inzake 
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5.8.4 Samenvatting

Fiche Maatregel Gemiddelde 
reductie-

potentieel
2008 - 2012 

(kton CO2-eq)

Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

8.1

reductie-inspanning 

 4.281 171.240.000 2006 - 2012 PMV, LNE

Selectie van verwervingskanalen 

Verwerving van Kyoto-eenheden

Goedkeuring van CDM/JI-pro-
jecten
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Het klimaat verandert al, 
ook in Vlaanderen

5.9 Adaptatie
Een remedie tegen de nadelige effecten van een versterkt broeikaseffect is de aanpassing van de 
natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige of verwachte gevolgen. Zo verminderen de kwets-
baarheid en de vatbaarheid voor schade. Adaptatie is een belangrijk deel van het maatschappelijke 
antwoord op klimaatverandering. De uitwerking van een adaptatiestrategie behoort bovendien tot de 
Kyoto-doelstellingen.

Adaptatie wordt steeds belangrijker nu blijkt dat het klimaat de volgende eeuwen nog veel zal veran-
deren voordat er een stabilisatie komt. Zelfs indien de Kyoto-reductiedoelstellingen gehaald worden, 
zullen adaptatie-inspanningen noodzakelijk zijn. 

Een aantal economische sectoren zoals de landbouw, de visserij, de 
bosbouw en het toerisme zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatver-
anderingen. Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van de weersom-
standigheden. Ook laaggelegen gebieden en risicovolle regio’s voor 
stormen en orkanen staan onder druk. 

Adaptatie biedt naast een preventie voor schade door klimaatverandering ook nieuwe economische 
kansen. Het beleid moet daarom bij een integrale analyse niet alleen oog hebben voor de kwetsbaar-
heid, maar ook voor de autonome dynamiek van maatschappelijke en natuurlijke systemen. Hoe 
kunnen deze zich aanpassen? Welke kosten zijn eraan verbonden? Welke maatregelen kunnen de 
beleidsmakers nemen? Wat zijn de risico’s van klimaatverandering op die systemen en hoe kan men 
het beste met die risico’s omgaan?

Deze windenergie werkt
op menselijke blaaskracht.
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Vlaanderen maakt werk
van een adaptatieplan 

5.9.1 Doelstelling
De uitwerking van een Vlaams adaptatieplan is de centrale doelstelling. Hierbij is integratie van belang 

-
heer, de ecosystemen, de ruimtelijke ordening en de gezondheid.

5.9.2 Maatregelen

1. Impact klimaatwijziging bepalen

Adaptatie vereist in de eerste plaats een zo goed mogelijke kennis van het toekomstige klimaat 
en zijn effecten. Op dit moment is de kennis over de impact van klimaatverandering in Vlaanderen 
beperkt. Een aantal andere landen bouwden op dit domein kennis op. Die is ook voor Vlaanderen 
relevant.

Onderzoek werkt aan klimaatscenario’s op korte en lange termijn en werkt op basis hiervan me-
thodes uit die de impact op maatschappelijke en natuurlijke systemen in Vlaanderen bepalen. De 
kwetsbaarheid van een systeem hangt nauw samen met de blootstelling aan klimaatfactoren en zijn 
gevoeligheid en aanpassingscapaciteit. 

De voornaamste effecten die meer in detail in kaart worden ge-
bracht hebben betrekking op:

• de landbouw, visserij en bosbouw;

• het energiegebruik (verwarming en koeling);

• de menselijke gezondheid (tengevolge van temperatuurswijzigingen en ziekten);

• de recreatie en het toerisme;

• de waterbevoorrading en -kwaliteit;

• de ecosystemen en biodiversiteit;

•
zoals stormen en overstromingen).

2. Actieplan opstellen

Na de bepaling van de impact op deze systemen kan een actieplan de prioritaire maatregelen tot 
risicoreductie en de bijhorende kosten en baten bepalen voor zowel de overheid als de diverse doel-
groepen.

De overheid zal een kosteneffectief Vlaams actieplan uitwerken op basis van een sociaal-economi-
sche afweging van de risico’s en de dringende maatregelen bij de meest kwetsbare systemen. Hierbij 
beoogt het een delicaat evenwicht tussen zo laag mogelijke inherente klimaatrisico’s en de sociaal-
economische ontwikkeling.

Dit actieplan vormt het kader waarbinnen een coördinatie van de adaptatiemaatregelen mogelijk is 
op diverse niveaus. 

Een effectief actieplan zorgt er op termijn voor dat klimaatrisico’s een normaal deel uitmaken van de 

Adaptatie
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Adaptatie

Fiche Maatregel Budget Vlaamse 
overheid

2006 - 2012 (€)

Tijdshorizon Piloot

9.1 Impact klimaatwijziging bepalen 125.000 2010 - 2012 LNE

9.2 Actieplan opstellen 125.000 2012 LNE

besluitvorming door overheden, ondernemingen en individuele burgers. Sensibilisatie en de ontwikke-
ling van beleidsondersteunende instrumenten kunnen de lokale besturen, ondernemingen en individu-

en doelgroepen actief bij dit beleidsproces betrokken.

5.9.3 Overleg met andere overheden
Eind 2006 verschijnt een groenboek over Europese adaptatie-initiatieven. Vlaanderen zal haar adapta-
tiestrategie hierop afstemmen. 

Bij de uitvoering van de onderzoeksopdrachten komt er een informatie-uitwisseling met het federale 
Wetenschapsbeleid. De Vlaamse overheid start bovendien met de federale overheid het overleg over 
een nationaal adaptatieplan en aanvullende federale adaptiemaatregelen op het vlak van gezondheids-

De Vlaamse overheid zal besprekingen voeren met de lokale overheden rond adaptatiemaatregelen 
die impact hebben op de lokale besluitvorming. 

5.9.4  Samenvatting
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5.10  De overheid speelt een voorbeeldrol
De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het klimaatbeleid, omdat 
zij zelf pleit voor milieuvriendelijk gedrag en maatregelen oplegt aan andere doelgroepen. Bovendien 
hebben haar activiteiten en beslissingen een belangrijke impact op het milieu.

Daarom is het belangrijk dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen bewijzen dat zij zelf ernstige 
inspanningen leveren om hun nadelige impact op het milieu te verkleinen. Overheidsorganisaties 
moeten het minstens even goed doen als de doelgroepen waar zij hun beleid op richten.

Op een aantal domeinen kan de overheid deze voorbeeldrol invullen: overheidsaankopen, typebestek-
ken, het voertuigenpark, strenge energieprestatie-eisen voor de eigen gebouwen of door de overheid 

Lokale besturen kunnen daarnaast een bijkomende ondersteuning en versterking zijn van het ge-
westelijke klimaatbeleid. Gemeenten nemen veel beslissingen die een belangrijke invloed hebben op 
het klimaat. Op het vlak van de bebouwing bijvoorbeeld kunnen de gemeenten een grote invloed 
uitoefenen. Maar ook binnen de eigen gemeentelijke infrastructuur zijn er kansen op grote energiebe-
sparingen. 

Kleinschalige projecten in steden en gemeenten kunnen tekenen voor een belangrijk deel van de 
Vlaamse Kyoto-doelstelling. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan duurzaam bouwen, toepas-
sen van hernieuwbare energie en ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen. 

Daarnaast kan de realisatie van een integraal lokaal beleid de bijdrage van de gemeenten aan het kli-
maatbeleid verder versterken. De ontwikkeling van een klimaatzorgsysteem kan een goed hulpmiddel 
zijn. Het laat een systematische invoering toe van het klimaatbeleid in een breed veld van gemeente-
lijke taken en besluiten.

Maar naast de verticale integratie van het klimaatbeleid in het lokale milieubeleid, is het ook belang-
rijk dat er een horizontale integratie komt van alle beleidsdomeinen in de gemeente. Voor de realisa-
tie van een beleid is op de eerste plaats een betere integratie nodig van het plaatselijke klimaatbeleid 

Goed voor de lucht en de bomen.

Overheid vervult voorbeeldrol
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De Vlaamse ambtenaar is
energiebewust, ook na

de kantooruren

in beleidsdomeinen die niet louter met milieu te maken hebben. Denken we maar aan  ruimtelijke 
ordening, verkeersplanning of afvalverwerking.

Gedragsverandering stimuleren vormt dus een kernopdracht binnen het klimaatbeleid. Het geweste-
lijke beleid heeft daarvoor nood aan de steun van de lokale overheid. De gemeenten staan bovendien 
in nauw contact met die doelgroepen die werkelijk kunnen bijdragen aan de vermindering van de 
broeikasgassen. Een goede communicatie van de lokale overheden is dan ook van cruciaal belang.

5.10.1 Doelstellingen
Zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen vervullen een voorbeeldfunctie door hun zorg 
voor een rationeel energieverbruik, duurzame energie-opwekking en duurzame mobiliteit. De lokale 
besturen staan ook in voor de bewustmaking van burgers en doelgroepen. De acties van de overheid 

5.10.2 Maatregelen

1. Vlaamse overheid neemt voorbeeldfunctie op

Vlaamse ambtenaren gaan rationeler om met energie en mobiliteit

De Vlaamse overheid speelt haar voorbeeldrol op het vlak van milieuzorg. Dit is een belangrijk signaal 

overheid prikkels, aanmoedigingen en, indien nodig, verplichtingen om aan milieuzorg te doen.

Acties
Er komen communicatie- en sensibilisatiecampagnes voor de Vlaamse ambtenaren. Die moeten een 
aansporing zijn tot een rationele omgang met energie en mobiliteit.

De overheid stelde in 2005 twee actieplannen op:  Actieplan 
2006 - 2010: ’Milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse 
overheid’ en Actieplan 2006 - 2010: ’Energiezorg in de Vlaamse 
overheidsgebouwen’.

Deze actieplannen beschrijven de motivatie om aan milieu- en 
energiezorg te werken binnen de Vlaamse overheid. Ze bevat-
ten ook een overzicht van de al bestaande initiatieven op het vlak van milieu- en energiezorg, en een 
concreet stappenplan met maatregelen en doelstellingen voor de periode 2006 - 2010.

Het actieplan mobiliteit bevat een aantal belangrijke pijlers:

• De invoering van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé vervoer) 
voor het dienstverkeer. Het openbaar vervoer krijgt prioriteit op het autogebruik en er 

men rekening met de nodige verplaatsingen van de deelnemers.
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De Lijn stelt het voorbeeld
en zal passagiers vervoeren op 

biobrandstoffen en volgens
het ecoscore principe   

• In het rijgedrag streeft iedere ambtenaar naar een milieuvriendelijke manier van rijden door 

• Een volledige inventarisatie van het wagenpark van de Vlaamse overheid leidt tot gerichte 
uitfaseringsmaatregelen. 

•Voor de aankoop van dienstvoertuigen en machines houdt het beleid bij de opmaak van be-
stekken rekening met milieucriteria. Zo gebruikt de Vlaamse overheid sinds 2005 de Ecosco-
re als selectiecriterium voor de aankoop van nieuwe voertuigen. Tegen 2010 zal 80% van de 
nieuw aangekochte voertuigen een Ecoscore van meer dan 65 hebben.

• De keuze van het voertuig gebeurt in functie van het gebruik. Voor vervoer van interne post 
in de stad bijvoorbeeld valt de keuze op de meest geschikte vervoermiddelen. 

Het actieplan energiezorg streeft naar een rationeel energieverbruik en 
duurzame energieopwekking binnen de Vlaamse overheidsgebouwen in 
vier stappen:

• De creatie van een draagvlak voor energiezorg met structurele verankering ondersteund 
door leidende ambtenaren;

• De registratie van het energieverbruik via een energieboekhouding, uitvoering van energie-

• Een daling van het energieverbruik door de opmaak, de uitvoering en bijsturing van een plan 
voor energiezorg, de sensibilisatie van werknemers, de aanpassing van aankoopprocedures, 

• De introductie van hernieuwbare energie, gesteund door de uitbreiding van de aankoop van 
milieuvriendelijke energie. Lancering van proefprojecten voor de opwekking van alternatieve 
energie binnen de Vlaamse overheid, onderzoek naar de haalbaarheid van WKK bij grote 
nieuwbouwprojecten.

De Lijn bouwt een milieuvriendelijk en emissie-arm voertuigenpark uit

De Lijn streeft ernaar om de CO2-emissies van het openbaar vervoer sterk te verminderen via een 
verhoging van het gebruik van CO2-arme brandstoffen en milieuvriendelijke voertuigen.

Acties
In uitvoering van de Europese richtlijn biobrandstoffen (Hoofd-
stuk 2) zal De Lijn vanaf 2006 een veralgemeend gebruik van 

-
sel voor haar voertuigen invoeren. Op basis van de positieve 
testresultaten over de bruikbaarheid van zuivere olie voor 

van De Lijn in de loop van 2006 (tot 70 bussen). De overheid onderzoekt hoe zij diverse kleinschalige 

van pure plantaardige olie (PPO) gegarandeerd blijven.

Overheid vervult voorbeeldrol
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Met de ondertekening van
de Samenwerkingsovereenkomst 

zetten de lokale besturen hun 
schouders onder het klimaatbeleid

De Lijn zal op termijn de Ecoscore gebruiken bij de aankoop van nieuwe bussen en het toekennen 
van licenties aan pachters. De Lijn streeft naar een hogere gemiddelde Ecoscore van het bussenpark. 

-

Deze acties maken tevens deel uit van het Actieplan 2006 - 2010: ’Milieuzorg in het voertuigenpark 
van de Vlaamse overheid’. 

2. Lokale besturen versterken klimaatbeleid

Lokale besturen nemen concrete acties 

De samenwerkingsovereenkomst ’Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ is een vrijwillige 
overeenkomst die een gemeente of provincie kan sluiten met de Vlaamse overheid op het vlak van 
het milieubeleid. Door de overeenkomst engageert de gemeente of de provincie zich tot de werking 

van de Vlaamse overheid. De overeenkomst voorziet drie ambitieniveaus.

De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2007. De overheden overleggen intussen 
over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

De cluster mobiliteit voorziet in concrete acties voor het milieu. Er gebeurt een milieutoetsing van 
het lokale mobiliteitbeleid waaruit acties volgen voor de vermindering van het effect van het verkeer 
op het milieu. 

Acties
Een milieutoetsing van het mobiliteitsbeleid zorgt voor acties in de lokale mobiliteitsplannen die min-
der druk uitoefenen op het leefmilieu zoals:

• de uitbouw van een milieuvriendelijk voertuigenpark;

• de aansporing tot milieuvriendelijke verplaatsingen bij het eigen personeel;

• de uitbouw van gerichte sensibilisatiecampagnes rond milieu en mobiliteit.

In de volgende samenwerkingsovereenkomst gaat 
meer aandacht naar een resultaatgerichte werking. 
Daarvoor kunnen er resultaatverbintenissen komen 
zoals doelstellingen voor milieuvriendelijke voer-
tuigen binnen het gemeentelijke voertuigenpark 
en/of een CO2-emissiereductiepercentage voor de 

bijdrage leveren tot een stijging van het gebruik van 
biobrandstoffen. 

Bovendien zal meer aandacht gaan naar het uitdragen van de voorbeeldfunctie van de lokale over-
heid. De opmaak van bedrijfs- en schoolvervoerplannen en de uitvoering van een milieutoetsing van 
het voertuigenpark stimuleren de verschillende doelgroepen om duurzame mobiliteitsmaatregelen te 
nemen. In de loop van 2006 komt er een verdere uitwerking van deze plannen.
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In de cluster energie krijgen de gemeenten stimulansen voor de creatie van een energiezorgsy-
steem binnen hun eigen diensten. Het doel is een daling van het energiegebruik. Daarnaast moeten de 
lokale besturen hun burgers, andere doelgroepen en het eigen personeel meer bewust maken van het 
maatschappelijk belang van een zuinig energiegebruik. 

Acties
Volgende acties kunnen het energieverbruik binnen de eigen gemeentediensten verminderen: 

• de aanduiding van een energiecoördinator; 

• de inventarisatie van alle gebouwen met een groot energieverbruik;

• een energieboekhouding in een aantal gebouwen;

• de energetische optimalisatie van de gebouwen;

• de sensibilisatie van de burgers en van het eigen personeel over REG en hernieuwbare 
energie;

• de toepassing van hernieuwbare energie binnen de eigen gebouwen en de doorlichting van 
de lastenboeken bij nieuwbouw of renovatie (alleen Niveau 2). 

Een bruikbare vertrekbasis voor de cluster energie na 2007 is een menukaart naar het model van 
Novem Nederland. Die menukaart omvat verschillende thema’s zoals nieuwbouw, renovatie, REG in 
bestaande gebouwen en hernieuwbare energie. Voor elk thema zijn er concrete doelen en resultaat-
verbintenissen in de eigen gebouwen en in de doelgroepen (KMO’s, bedrijventerreinen, agrarische 
sector, woningbouw, utiliteitsbouw, sociale huisvesting). 

Bij de invulling van de thema’s is het nodig om zoveel mogelijk in te spelen op de bestaande regelin-
gen. Maar daarnaast zijn ook nieuwe instrumenten nodig. Voor de bestaande regelgeving komen in 

bijvoorbeeld een checklist voor het onderzoek van de lastenboeken zijn.

De gemeenten kunnen ook klimaatsturend optreden op het vlak van de ruimtelijke ordening. Sinds 
1 mei 2002 trad het nieuwe decreet op de stedenbouw in werking. Met dat nieuwe decreet, dat een 
overgangsregeling kende tot 1 mei 2006, krijgen gemeenten meer beslissingsmacht. 

-
dere organisaties of instanties gebruiken. Zo kan de gemeente bij de realisatie van duurzame bedrijfs-
terreinen samenwerken met de Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappijen (GOM’s). Verder kunnen 
de huisvestingsmaatschappijen een intensieve rol spelen bij de bouw van duurzame, energiezuinige 
woonprojecten, met bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkeren. 

Ondersteuning van lokale beleid
•

• -

• Het plaatselijk energiebeleid krijgt ondersteuning van de netbeheerders ondermeer bij de 

Overheid vervult voorbeeldrol
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Overheid vervult een voorbeeldrol

Fiche Maatregel Budget

Vlaamse
Overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Milieuzorg in de Vlaamse overheid

10.1
Actieplan 2006-2010: ’Energiezorg in de Vlaamse 
overheidsgebouwen’ 

1.115.000

2006 - 2010 LNE

10.2
Actieplan 2006-2010: ’Milieuzorg in het voertui-
genpark van de Vlaamse overheid’. 2006 - 2010 LNE

Milieuvriendelijk en emissie-arm voertuigenpark bij De Lijn

10.3 Biobrandstoffen 350.000 2006 - 2007 De Lijn

10.3 Ecoscore - 2006 - 2012 De Lijn

Samenwerkingsovereenkomst  met de lokale besturen

10.4 Cluster energie 1.900.000 2005 - 2007 LNE
10.5 Cluster mobiliteit 1.266.000 2005 - 2007 LNE

Voorstellen die in een later stadium worden uitgewerkt

Maatregel Tijdshorizon Piloot

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met
de lokale besturen

2008 LNE

5.10.3 Samenvatting
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5.11 De impact van het Vlaamse klimaatbeleid

5.11.1 Het interne klimaatbeleid
Tabel 5 geeft een samenvatting van de bijdrage in de uitstoot van de broeikasgassen door de verschil-
lende sectoren in 1990 en 2004, en de geschatte bijdrage in een scenario zonder en in een scenario 
met klimaatbeleid.

Tabel 5: Aandeel van de sectoren in de uitstoot van broeikasgassen in 1990 en 2004 en de gemiddelde ver-
wachte uitstoot in 2008 - 2012 in een scenario zonder en met klimaatbeleid (kton CO2-eq).

1990
(kton CO2-eq)

2004
(kton CO2-eq)

Gemiddelde 
2008 - 2012
zonder kli-
maatbeleid
(kton CO2-eq)

Gemid-
delde

reductie-
potentieel

(kton CO2-eq)  

Gemiddelde
2008 - 2012

met kli-
maatbeleid
(kton CO2-eq)  

1990-
gemid-

delde 2008  
2012 met 

klimaatbe-
leid (%)

Elektriciteits-
productie

17.711 18.796 14.793 5.800 8.993 -51%

Industrie 32.434 29.320 44.185 4.806 39.379 +21%

Gebouwen 14.564 18.127 19.774 2.455 17.319 +19%

Transport 12.208 15.537 17.383 3.914 13.469 +10,3%

Landbouw 10.855 9.190 9.535 978 8.557 -21%

Totaal

Evolutie ten 
opzichte van 
1990

87.771 90.970

+3,6

105.670

+20%

17.953 87.717

-0,1%

-0,1%

Vieze uitlaatgassen maken de bomen droevig.

Impact Vlaams klimaatbeleid
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Vlaanderen realiseert 81%
van de reductie-inspanning

in eigen regio

Op basis van de prognoses van de Vlaamse broeikasgasuitstoot bij afwezigheid van klimaatbeleid 
en de Vlaamse Kyoto-doelstelling (83.436 kton CO2-eq) is de reductie-uitdaging voor het Vlaamse 
klimaatbeleid geschat op 22,2 Mton CO2-eq per jaar.

De maatregelen beschreven voor de verschillende thema’s kunnen deze kloof, bij een tijdige en vol-
ledige uitvoering ervan, met 18 Mton CO2-eq dichten. Dit betekent dat Vlaanderen met deze maat-
regelen 81% van de reductie-inspanning intern kan realiseren. In 2008 - 2012 liggen de gemiddelde 
geschatte emissies na klimaatbeleid 0,1% onder de uitstoot in 
1990.

Het aandeel van de verschillende sectoren in het totale reductie-
potentieel is te vinden in Tabel 6. Daarin ook een vergelijking van 
de bijdrage van de sectoren in de reductie en hun aandeel in de 
gemiddelde Vlaamse broeikasgasuitstoot in 2008 - 2012 in een scenario zonder klimaatbeleid. De cij-
fers tonen duidelijk aan dat de sectoren die een belangrijke bijdrage leveren in de broeikasgasuitstoot, 
ook voor een belangrijk deel van de reducties zorgen. Het gaat om de sector van de elektriciteitspro-
ductie, de industrie en het transport. Bijkomende inspanningen zijn echter nodig in de sector van de 
gebouwen. De emissies in de landbouwsector dalen al sinds 1998, voornamelijk door de afname van 
de veestapel. De bijkomende bijdrage van de maatregelen opgenomen in dit plan voor deze sector is 
dan ook beperkt. 

Tabel 6: Bijdrage van de sectoren in de reductie-inspanning (%) en hun aandeel in de gemiddelde totale 
Vlaamse broeikasgasuitstoot in 2008 - 2012 in een scenario zonder klimaatbeleid. 

Sector Bijdrage in
reducties

Aandeel in gemiddelde broeikasgasuitstoot
2008 - 2012 zonder klimaatbeleid

Elektriciteitsproductie 32% 14%

Industrie 27% 42%

Gebouwen 14% 19%

Transport 22% 16%

Landbouw 5% 9%

Totaal 100% 100%

De gemiddelde resterende reductiekloof, na tijdige en volledige uitvoering van de voorziene interne 
maatregelen, bedraagt nog 4,3 Mton CO2-eq per jaar (Figuur 7). Over de volledige Kyoto-periode 
bedraagt het in 2006 geschat beleidstekort 21,4 Mton CO2-eq.
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De Vlaamse Regering voorziet
een strikte opvolging van

de uitvoering van het klimaatbeleid

Figuur 7: De impact van het interne Vlaamse klimaatbeleid. 

De Vlaamse overheid reserveerde tot nu toe 37 miljoen euro voor de aankoop van bijkomende 
emissiekredieten. Tegen de prijs van 8 euro per ton (inclusief BTW) voor een emissiekrediet, heeft de 
Vlaamse overheid dus een budget voorzien voor ongeveer 4,625 Mton CO2-eq. 

Bijkomend moet zij nog ongeveer 134 miljoen euro voorzien voor de aankoop van de resterende 
16,78 Mton CO2-eq. De Vlaamse overheid zal hiervoor binnen de voorziene tijd stap voor stap de 
nodige middelen inzetten, rekening houdend met de opvolging van de voorziene interne projecten.

5.11.3 Besluit
Om tijdig de Kyotodoelstelling te halen wordt het 
prioritair uitvoeren van interne maatregelen voor-
opgesteld in de diverse beleidsdomeinen tegen 

-
nismen. De Vlaamse Regering zal er in de loop van de planperiode van dit Vlaams Klimaatbeleidsplan 
over waken dat de geplande maatregelen tijdig en correct uitgevoerd worden. De indicatoren zullen 
een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van de voortgang van de projecten. 

1. een databank met alle maatregelen is vanaf 2006 beschikbaar. Zij is voor iedereen toeganke-
lijk en op termijn geïntegreerd in de databank van het Nationale Klimaatplan;

2. een beknopte zesmaandelijkse rapportering over de effectieve voortgang van de projecten 
en mogelijke knelpunten bij de uitvoering;

3. een tweejaarlijks voortgangsrapport met de stand van zaken van het Vlaamse klimaatbeleid 
(inclusief het principe van het prioritair uitvoeren van interne maatregelen) 

Impact Vlaams klimaatbeleid
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Het Kyoto-Protocol is
een belangrijke maar slechts

een eerste stap in de strijd tegen
de klimaatverandering

6 Het (Vlaamse) klimaatbeleid na 2012
Voor de realisatie van de doelstelling van het Raamverdrag (Hoofdstuk 2), stelde de EU, op basis 
van IPCC bevindingen, al in 1996 de noodzaak vast om de temperatuursstijging te beperken tot 2°C 

-
liseren besloot de Europese Raad van maart 2005 verder dat de wereldwijde uitstoot van broeikas-

zijn reducties nodig van minstens 15% tot mogelijk 50% 
tegen 2050 in vergelijking met 1990.

Hieruit blijkt dat het Protocol van Kyoto een belangrijke, 
maar slechts een eerste stap is in de verwezenlijking van 
de ultieme doelstelling van het Klimaatverdrag. 

6.1 Het internationale politieke proces
Een eerste aanzet tot de besprekingen over een langetermijnactie voor klimaatbeleid was een infor-
meel seminarie voor regeringsdeskundigen19 in mei 2005. 

COP11/MOP 1 (december 2005) trok de eerste krijtlijnen voor het proces ter voorbereiding van het 
internationale klimaatbeleid na 2012. Na moeizame onderhandelingen maakten de onderhandelaars 
volgende afspraken:

1. In overeenstemming met artikel 3.9 van het Kyoto-protocol start een proces om nieuwe 

-
tocol, bouwt men hiervoor voort op de Kyoto-architectuur. 

Hoge molens vangen veel wind.

19 Op COP10 beslisten de partijen tot de organisatie van een seminarie om op een informele manier informatie uit te wisselen over beleid en 
maatregelen op het vlak van emissiereducties en aanpassing.
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Om de temperatuursstijging
tot 2°C te beperken is

wereldwijde actie nodig

De onderhandelingen worden gevoerd in een ’open-ended ad hoc working group’, die voor 

niet voorzien maar de onderhandelaars moeten streven naar een directe aansluiting van de 
tweede verbintenissenperiode bij de eerste (2008 - 2012).

2. De deelnemers starten een dialoog over een samenwerking op lange termijn in de strijd 
tegen klimaatverandering door de verbeterde uitvoering van het Raamverdrag. Alle partijen 

dialoog betrokken. In dit kader zullen de partijen ervaringen uitwisselen en strategische aan-
pakken analyseren op onder meer het vlak van duurzame ontwikkeling, adaptatie, techno-
logie en de mogelijkheden van een marktgerichte aanpak. Deze dialoog mag niet leiden tot 
onderhandelingen over nieuwe verplichtingen. De dialoog loopt af in november 2007. 

3. In november 2006 gaat de herziening van het Protocol van Kyoto (volgens artikel 9) in 
samenhang met  relevante herzieningen van het Raamverdrag van start. Besprekingen onder 
artikel 9 van het Kyoto-protocol bieden een ruimer perspectief. In de herziening van het 
Protocol en het Raamverdrag kunnen de partijen naast reductieverplichtingen ook elemen-

-

Deze afspraken komen zowel tegemoet aan de eisen van de ontwikkelingslanden als aan de wensen 
-

globale aanpak van de klimaatverandering. De herziening van het Protocol en van het Raamverdrag 

6.1.1 Onderhandelingsvragen
De toekomstige internationale onderhandelingen moeten
een antwoord geven op volgende vragen:

1. Op welk niveau moeten de landen de concentratie van broeikasgassen stabiliseren om 
de ultieme doelstelling van het klimaatverdrag te realiseren? De EU-doelstelling van een 

aanvaard. Hoe kan het beleid dit stabilisatieniveau verder vertalen in globale reductiedoel-
stellingen?

2. Op welke manier zal de globale reductiedoelstelling verdeeld worden over de verschillende 
partijen aan het toekomstige klimaatregime: welk land moet aan welk ambitieniveau vol-
doen? Hoe kan men alle landen betrekken bij de realisatie van de globale emissiereductie-
doelstelling?

3. Hoe moet de globale reductiedoelstelling bereikt worden, welk soort doelstellingen zullen 
beschouwd worden? Met welke criteria moet de gekozen reductiestrategie rekening hou-
den?

4. Welke sectoren en broeikasgassen maken deel uit van het nieuwe klimaatregime? Wat met 
‘nieuwe sectoren’ zoals internationale lucht- en scheepvaart, houtproducten, tropische 
ontbossing?

Klimaatbeleid na 2012
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Vlaanderen onderzoekt economisch, 
technisch en maatschappelijk haalbare 
doelstellingen voor de periode na 2012

5. Klimaatverandering zal wellicht onvermijdelijk zijn. Welke betekenis krijgt adaptatie in het 
nieuwe klimaatregime?

6.1.2 Visie van Europa
De conclusies van de Lentetop van 2005 van de Europese staats- en regeringsleiders en de conclusies 
van de leefmilieuministers van december 2004, maart 2005 en maart 2006 geven de politieke lijn van 
de EU over klimaatbeleid na 2012 weer. Belangrijke elementen daaruit zijn:

CO2-eq;

2. onderhandelingen moeten gevoerd worden binnen het UNFCCC kader;

3. een globale actie met een globale reductie van 15% tot mogelijk 50% in 2050 ten opzichte 
van niveau van 1990; 

verantwoordelijkheden en respectievelijke capaciteiten, verdere differentiatie van partijen is 
nodig;

5. de ontwikkelde landen moeten het voortouw blijven nemen: de EU wil voor de groep van 
ontwikkelde landen 15 tot 30% reductie tegen 2020 en 60 tot 80% reductie tegen 2050 ten 
opzichte van 1990;

6. een duurzame ontwikkeling voor de ontwikkelingslanden: de EU erkent de inspanningen die 
sommige ontwikkelingslanden doen in de strijd tegen de opwarming van de aarde;

7. aandacht voor adaptatie, naast emissiereducties;

8. aandacht voor technologieontwikkeling en -overdracht;

6.2 De Belgische standpuntvorming
De ad-hoc werkgroep ’Further Action’ van de CCIM BKE bereidt de Belgische standpunten en 

inbreng voor op de EU-visie op het klimaatbeleid na 2012. Het Directoraat Generaal Europa (DGE) 
van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken formaliseert deze standpunten om de Euro-
pese ministerraden voor te bereiden. De EU 
verspreidt haar visie met betrekking tot het 
verdere onderhandelingsproces onder meer 
door submissions binnen het UNFCCC.
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6.3 De Vlaamse voorbereiding

6.3.1 Doelstellingen
1. Rekening houdend met de internationale onderhandelingen inzake het post-2012 klimaat-

beleid, bereidt Vlaanderen technisch, economisch en maatschappelijk onderbouwde enga-
gementen voor, gericht op 2020. Deze zullen als basis dienen bij de onderhandelingen over 
internationale, Europese en Belgische reductiedoelstellingen.

2. Er komt een verdere aanvulling en bijstelling van de basiselementen van de Vlaamse visie op 
het post-2012 klimaatbeleid in de loop van de onderhandelingsperiode.

3. De Vlaamse overheid werkt een visie uit over de opname van de internationale lucht- en 
scheepvaart in een klimaatregime na 2012.

4. Het langetermijn perspectief vormt een aandachtspunt in sectorale beleidsplanning. 

6.3.2 Maatregelen

1. Technisch, economisch en maatschappelijk onderbouwde reduc-
tiedoelstellingen voor 2020 

De Vlaamse overheid werkte een onderzoekstraject uit dat bestaat uit twee sporen. Enerzijds maakt 
zij gebruik van een technisch-economische bottom-upaanpak, anderzijds van een algemeen even-
wichtsmodel. Het traject loopt van 2006 tot en met 2008.

1. De technisch-economische bottom-upaanpak moet leiden tot sectorale kostencurven. 

2. De (macro-)economische impact van het klimaatbeleid berekent men aan de hand van een 
algemeen evenwichtsmodel voor Vlaanderen. 

2. Vlaamse visie op post-2012 klimaatbeleid

De Vlaamse overheid erkent dat de opwarming van de aarde een ernstig probleem is. De nood aan 
een krachtig wereldwijd klimaatbeleid is groot. Vlaanderen steunt daarom de Europese visie dat op 
basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis, de temperatuursstijging globaal niet meer dan 2°C 

wereldwijd drastisch moet verminderen. Vlaanderen streeft naar realistische en voldoende weten-
schappelijk onderbouwde reductiedoelstellingen voor 2020. Hierbij houdt men ook rekening met het 
langetermijnperspectief (2050).

-

kunnen aanpakken, ijvert Vlaanderen voor een klimaatregime dat: 

• een zo ruim mogelijke deelname van de partijen, en in ieder geval van alle industrielanden en 

getrapte systemen waarbij verschillende groepen van landen verschillende verplichtingen 
krijgen opgelegd, kan dit vergemakkelijken;

Klimaatbeleid na 2012
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•

• compatibel is met een wereldwijde duurzame (economische) ontwikkeling; 

• negatieve economische effecten zo klein mogelijk houdt en tegelijkertijd positieve (economi-
sche) neveneffecten genereert; 

• -

brengen;

• aandacht heeft voor de concurrentiepositie van de verschillende sectoren;

• de strijd tegen tropische ontbossing een gepaste rol geeft;

• aandacht heeft voor het aspect adaptatie.

Bij de verdeling van de globale reductiedoelstelling over de verschillende partijen houdt men rekening 
met een billijke verdeling en met de al geleverde inspanningen en de eigenheid van samenlevingen en 

batenanalyse.

doelstellingen. Het beleid moet alle mogelijke opties voor de verwezenlijking van ambitieuze reductie-
doelstellingen (bijvoorbeeld geologische koolstofopslag) toetsen op hun haalbaarheid en milieu-inte-
griteit. 

-

De Vlaamse overheid zal actief bijdragen aan het gestarte onderhandelingsproces. Vlaanderen zal bin-
nen het internationale netwerk van regio’s actief zijn bezorgdheid over het klimaat uitdragen. Het zal 
ook zijn eigen ervaringen op het vlak van klimaat- en energiebeleid delen. In het kader van de samen-
werkingsakkoorden met Chili en Zuid-Afrika bekijkt de overheid hoe zij klimaatgerelateerde thema’s 
kan integreren in het werkprogramma voor 2007 - 2009.

3. Vlaamse visie op internationale lucht- en scheepvaart

De overheid zal de mogelijke gevolgen van de opname van de internationale scheepvaart in een 
klimaatregime na 2012 onderzoeken. In 2007 komt hiervoor een onderzoeksopdracht waarbij men 
rekening houdt met de lopende internationale en Europese beleidsinitiatieven.

Het federaal Wetenschapsbeleid laat in de periode 2006 - 2009 een onderzoek uitvoeren over de 
lucht- en scheepvaart en het Belgische klimaatbeleid. Dit onderzoek spitst zich hoofdzakelijk toe op 
de luchtvaart. Dit project moet bijkomende inzichten verschaffen over de inpassing van de internatio-
nale lucht- en scheepvaart in het klimaatbeleid en de gevolgen daarvan op milieu-, politiek en socio-
economisch vlak. De Vlaamse overheid volgt dit project van nabij op. 

Beide onderzoeksopdrachten vormen de leidraad bij de verdere onderhandelingen voor de eventuele 
uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem en de fase na 2012 van het Protocol van Kyoto.
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De strijd tegen
de klimaatverandering

is een zaak van iedereen

4. Geologische opslag van CO2

De ondergrondse opslag van CO2 -
mijden. Verder onderzoek is nog nodig. Buitenlandse proefprojecten toonden de technische haalbaar-
heid aan. In Vlaanderen deed VITO al verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van CO2 opslag
in het Kempische bekken. In het kader van verdergaande reductiedoelstellingen na 2012, zullen de 
aspecten afvang en de opslag van CO2 verder internationaal opgevolgd worden. Vlaamse onderzoeks-
instellingen zullen verder voorbereidend technisch onderzoek doen naar ondermeer het gedrag van 
CO2 in de diepe ondergrond en naar de methaangasinhoud van de steenkoollagen. 

5. Integratie van het langetermijnperspectief in
de sectorale beleidsplanning

Om de noodzakelijke omvorming naar een duurzame productie en consumptie te bereiken moeten 

methoden zoals toekomstverkenningen en lange termijn streefbeelden, gebruikt in het kader van 
transitiemanagement, zijn hiervoor geschikt. In het Milieubeleidsplan 2003 - 2007 zijn deze verschil-
lende methoden van langetermijndenken opgenomen (project 1). 

In 2005 startte het project ’Transitiemanagement in het kader van systeeminnovatie: de casus duur-
-

benadering uitvoeren. Het project formuleerde een visie en streefdoelen voor duurzaam wonen en 
bouwen in Vlaanderen, en werkt in 2006 de transitiepaden uit. Ook aspecten rond energie en wonen 
komen aan bod. Op basis van de resultaten van dit project en op basis van de beleidshiaten, vastge-
steld op de Vlaamse Klimaatconferentie, zal in 2006 een vervolgproject starten rond duurzaam wonen 

6.3.3 Betrokkenheid van het middenveld
Om deze ambitieuze reductiedoelstellingen te kunnen realiseren, heeft de overheid absoluut de 
steun van het middenveld nodig. Daarom wil de Vlaamse overheid dat 
middenveld tijdig betrekken bij de voorbereiding en onderbouwing van 
de mogelijke reductiedoelstellingen in Vlaanderen na 2012 en bij de 
verdere visievorming over dit thema. De uitwisseling van gedachten en 
informatie gebeurt binnen de Werkgroep post-2012 onder het thema 
’Strategie’ van de Klimaatconferentie.

Klimaatbeleid na 2012
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Klimaatbeleid na 2012

Fiche Maatregel Budget
Vlaamse
overheid

2006 - 2012 
(€)

Tijdshorizon Piloot

Technisch-economische bottom-upaanpak 209.577 2006 VEA
Berekening macro-economische impact 200.000 2007 - 2008 LNE
Uitwerken Vlaamse visie post-2012 klimaat-
regime

- 2006 - 2008
LNE

Vlaamse visie internationale lucht- en 
scheepvaart

50.000 2006
LNE

Totaal budget 459.577
Voorstellen die in een later stadium worden uitgewerkt

Fiche Maatregel Tijdshorizon Piloot
Integratie van klimaatgerelateerde thema’s in 
werk-programma’s 2007 - 2009 met Chili en 
Zuid-Afrika

2007 - 2009 IV, LNE

6.3.4 Samenvatting
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het Vlaamse klimaatbeleid

7.1 De nodige budgetten en het nodige personeel
De tabel hieronder somt de nodige budgetten op voor het geplande interne klimaatbeleid, zoals in 
Hoofdstuk 5 beschreven (Tabel 7). Bepaalde maatregelen dragen bij tot de realisatie van verschillende 
beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld bij mobiliteit). 

Deze budgetten omvatten de kosten van de Vlaamse overheid. Met de personeelskost voor de over-

heid is hierbij geen rekening gehouden. 

Tabel 720 : Geschatte overheidsbudgetten (euro) voor het interne klimaatbeleid in de periode 2006 - 2012.

Thema Budget Vlaamse overheid 2006 - 2012 (€)

Duurzame mobiliteit 368.500

Gebouwen 115.660.660

Duurzaam energiebeleid 72.634.783

Industrie 62.905.717

Landbouw en bossen 88.356.600

Innovatie 148.400.000

Sensibilisatie 19.779.400

Zon - wind - water,

20

reductiepotentieel van 2.223 kton CO2 -
siekrediet van 8 euro per ton).

Financiering Vlaams klimaatbeleid
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De uitgaven van
het klimaatbeleid
leveren direct en

indirect ook baten op

Thema Personeel Vlaamse overheid 2006 - 2012
 (Persoonjaren)

Duurzame mobiliteit 7,50

Gebouwen 98,30

Duurzaam energiebeleid 70,00

Industrie 62,15

Landbouw en bossen 30,00

Innovatie 28,40

Sensibilisering 118,75

7,00

Voorbeeldrol overheid 14,00

Secretariaat Taskforce, opvolging (inte)rnationaal 
klimaatbeleid

21,00

Opstellen broeikasgasinventaris 30,45

Totaal 487,55

Deze uitgaven voor het klimaatbeleid leveren direct en indirect ook baten 
op. Zo verlaagt de energiefactuur bij particulieren en bedrijven. De gezond-
heidsrisico’s door de luchtvervuiling nemen af door de vermindering van ver-
branding van fossiele brandstoffen. Er wordt geïnvesteerd in lokale sectoren. 

In 2006 voorzag de Vlaamse Regering bovenop dit budget 37 miljoen euro 

eerste verbintenissenperiode naar schatting nog 146,2 miljoen euro nodig 
voor de aankoop van emissierechten.

Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal personeelsleden dat de overheid moet inzetten voor de 
uitvoering van het interne klimaatbeleid. 

Tabel 820: Aantal personeelsleden nodig voor intern klimaatbeleid voor de periode 2006 - 2012.

Adaptatie 250.000

Voorbeeldrol van de overheid 4.631.000

Voorbereiding van het klimaatbeleid na 2012 459.577

Totaal 513.446.237

maatregelen op basis van hun effectiviteit, uitvoerbaarheid en de beschikbare termijn:

•

•  Steun aan lokale besturen, organisaties, gezinnen en bedrijven;
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•  REG-openbaredienstverplichtingen voor de netbeheerders;

•

•

•  Publiek Private Samenwerking; 

•

bepalen. De methode is toepasbaar op de projecten waarvan het reductiepotentieel onmiddellijk 

gedetailleerde kostenanalyse. Via een multicriteria-analyse ontwikkelt men een evenwichtig evaluatie-
kader op basis van bijkomende sociale, economische en milieutechnische beslissingscriteria. 

In de loop van de planperiode komt er een verdere operationalisering en toepassing van dit model. 
Hierbij gaat veel aandacht naar het vaststellen van de bijkomende baten en de mogelijkheid om bud-
getten ondubbelzinnig toe te wijzen aan het klimaatbeleid. 

Dit kan een bijkomend hulpmiddel vormen voor de afweging tussen de inzet van interne reductie-

het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol

de verplichte bijdragen voor de werking van het UNFCCC-secretariaat en anderzijds de vrijwillige 
bijdragen.

Afspraken over de verdeling van de Belgische bijdrage maakt men binnen ICL-verband. Tabel 9 geeft 
een overzicht van deze bedragen. Het is een minimale schatting op basis van de bijdragen van 2006.

(in USD/jaar).

Bijdrage USD/jaar

Verplichte bijdrage UNFCCC secretariaat

Vrijwillige bijdragen

100.047

36.551

Totaal 136.598

Financiering Vlaams klimaatbeleid
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Begrippenlijst

7KP  7de Kaderprogramma

AAU  Assigned Amount Unit, toegewezen emissie-eenheid. De AAUs bepalen hoeveel

ACEA  Koepelorganisatie van Europese automobielfabrikanten

ANB  Agentschap voor Natuur en Bos

  van dit Protocol

BAU  Business As Usual, dit is de veronderstelde evolutie indien er geen (klimaat)beleid 
  zou worden gevoerd

BBL  Bond Beter Leefmilieu

BEM-rijden Bewust, Ecologisch en Milieuvriendelijk rijden

Boe  Barrel Oil Equivalent. Dit komt overeen met één barrel ruwe olie

BZ  Departement Bestuurszaken 

CCIM BKE Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid Broeikaseffect

CDM  Clean Development Mechanism, mechanisme voor schone ontwikkeling

  stemming met CDM

CH4   Methaan

CO2

CO2

  broeikas gassen aan het broeikaseffect met elkaar te kunnen vergelijken. Het is
  gebaseerd op het global warming potential (GWP), de mate waarin een gas per   
  gewichtshoeveelheid bijdraagt aan het broeikaseffect. Eén ton CO2-eq is een

  metrische ton CO2 of een hoeveel heid van een van de andere broeikasgassen met 
  een gelijkwaardig aardopwarmings vermogen

COP  Conference of the Parties to UNFCCC

CREG  Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

DGE  Directoraat Generaal Europa van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

EFRO  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Emissierecht Het recht om gedurende een bepaalde periode één ton CO2-eq uit te stoten

EPB  Energieprestatieregelgeving
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EPK  Europees Programma inzake Klimaatverandering

ERU  Emission Reduction Unit betreft emissiekredieten uit projecten in overeenstem-
  ming met de bepalingen voor JI.

EU  Europese Unie

EWI  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

GeDIS  Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer

GOM  Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappij

Graaddagen De som van de verschillen tussen gemiddelde binnentemperaturen (verwarmings
  temperaturen) en de buitentemperaturen van elke dag van de periode voor zover
  de buitentemperaturen lager zijn dan de grens waarop de verwarming aanslaat
  (hier 15°C). Hoe hoger het aantal graaddagen in de loop van een periode, hoe
  groter de verwarmingsbehoeften zijn en dus het energieverbruik.

GWh  Gigawattuur = 1.000.000 kWh

GWP  Global Warming Potential, geeft de opwarmende kracht weer van het betrokken 
  broeikasgas, dit is de relatieve bijdrage tot het broeikaseffect van een eenheid
  van het betreffende gas vergeleken met een eenheid CO2 geïntegreerd over
  een periode van 100 jaar.

HEB  Hernieuwbare energiebron

INBO  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

IPvE  Initieel Programma van Eisen

ISA  Intelligente snelheidsaanpassing

IRR  Internal Rate of Return, Interne Rentevoet

IV  Departement Internationaal Vlaanderen

IWT  Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie
  in Vlaanderen

JI  Joint Implementation, gezamenlijke uitvoering

KB  Koninklijk Besluit

KMO  Kleine en Middelgrote Onderneming

kWh  Kilowattuur

LNE  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LV  Departement Landbouw en Visserij

MINA-raad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Begrippenlijst
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MIP  Milieu-Innovatie Platform

MOP  Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

MOS  Milieuzorg Op School

MOW  Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Mton  Megaton = 1.000.000 ton

MWh  Megawattuur = 1.000 kWh

NCP  National Contact Points

NGO  Niet-Gouvernementele Organisatie

NKC  Nationale Klimaatcommissie

N2O   Lachgas

O&O  Onderzoek en ontwikkeling

OV  Departement Onderwijs en Vorming

OVAM  Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

PDPO  Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling

PMV  Participatiemaatschappij Vlaanderen

ppmv  parts per million by volume

PPS  Publiek Private Samenwerking

REF-scenario Referentie-scenario, scenario zonder klimaatbeleid

REG  Rationeel Energiegebruik

RMU  Removal Unit, verwijderingseenheid, eenheid die overeenkomt met één ton CO2

  opgeslagen in ecologische systemen (bossen, bodems)

ROB  Rustig Op de Baan, campagne voor milieuvriendelijk rijden

RSV  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

SERV  Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SF6

SSS  Short Sea Shipping

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, Raamverdrag van
  de Verenigde Naties over Klimaatverandering

UNIZO  Unie van Zelfstandige Ondernemers

VAB  Vlaamse automobilistenbond

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VEA  Vlaams Energieagentschap

VER-bedrijven Bedrijven die onder het toepassingsgebied van de richtlijn over Verhandelbare
  EmissieRechten vallen

VIPA  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VITO  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
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VIZO  Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

VLIF  Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VKF  Vlaams Klimaatfonds

VKP02-05 Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005

VKP06-12 Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 - 2012

VLM  Vlaamse Landmaatschappij

VMSW  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

VOKA  Vlaams netwerk van ondernemingen

VORA04 Voortgangsrapport 2004 bij het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002 - 2005

VP  Vlaams Parlement

VREG  Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

VSV  Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VTE  Voltijds equivalent (werknemers)

WKK  Warmtekrachtkoppeling

WVG  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Begrippenlijst
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