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SAMENVATTING VOOR BELEIDSMAKERS 

1. Situering 

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 (VMP) definitief goed. 
Zoals aangegeven in het VMP is het van groot belang dat het mitigatiebeleid nauwgezet wordt opgevolgd 
en dat de effectiviteit van het maatregelenpakket in functie van de Vlaamse doelstelling wordt bewaakt. 
Om een efficiënte opvolging door de Vlaamse Regering mogelijk te maken, bezorgt de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het leefmilieu, jaarlijks een voortgangsrapport aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse 
Regering waakt er mee over dat tijdens de looptijd van het VMP de voorziene maatregelen tijdig, volledig 
en doeltreffend worden uitgevoerd.  

Het voorliggende voortgangsrapport (VORA16-17) is de tweede rapportering sinds de goedkeuring van het 
VMP en omvat informatie over de voortgang in de periode 2016-2017.  

2. Ontwikkelingen op Belgisch, Europees en internationaal beleidsniveau 

Op 12 december 2015, tijdens de 21ste klimaattop (COP21) onder het klimaatverdrag (UNFCCC), werd het 
Akkoord van Parijs afgesloten. Met dit akkoord verbinden zowat alle landen zich er voor het eerst in de 
geschiedenis toe om concrete actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Het Akkoord van Parijs 
is op 4 november 2016 in werking getreden. Momenteel zijn de onderhandelingen rond de concrete regels 
van het akkoord nog lopende. Op de klimaattop te Marrakesh (COP22) eind 2016 werd overeengekomen 
om tot een akkoord over de regels te komen tegen eind 2018, zodat het Akkoord van Parijs kan worden 
geoperationaliseerd. 

In oktober 2014 bereikten de Europese staatsleiders een akkoord over het Klimaat- en Energiepakket 2030: 
een bindende, interne broeikasgasreductiedoelstelling van minstens -40% (t.o.v. 1990). De interne 
broeikasgasreductiedoelstelling werd verder opgedeeld in drie pilaren (ETS, niet-ETS, LULUCF). In november 
2017 werd een akkoord bereikt over de herziening van Richtlijn 2003/87/EG (ETS richtlijn) met niet alleen 
de aanscherping van de lineaire reductiefactor maar ook bijkomende maatregelen om de koolstofprijs in 
het EU ETS structureel te ondersteunen. Op 20 juli 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel 
tot Verordening betreffende de verdeling van de inspanningen voor de niet-ETS sectoren, die voor België 
een reductiedoelstelling van -35% t.o.v. 2005 voorziet. Over dit voorstel tot Verordening en over het 
voorstel tot LULUCF-Verordening werd in december 2017 een akkoord bereikt tussen de Raad en het 
Europese Parlement.  

Onder de Energie Unie wordt een nieuw ‘bestuurskader’ (governance framework) uitgewerkt op basis van 
nationale klimaat- en energieplannen. In deze plannen moeten lidstaten beschrijven welke inspanningen 
ze in de periode 2021-2030 zullen leveren met betrekking tot de vijf dimensies van de Energie Unie. In 2016 
werd – met de twee Vlaamse Klimaattoppen – het proces gelanceerd om een Vlaams Klimaat- en 
Energieplan voor de periode 2021-2030 op te stellen, dat tegen midden 2018 op Vlaams niveau en tegen 
eind 2018 op Belgisch niveau moet afgerond worden. 

Het politiek akkoord van december 2015 over de verdeling van de tegen 2020 door België te leveren 
klimaat- en energie-inspanningen en van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van 
emissierechten voor de periode 2013-2020 is ondertussen omgezet in een ontwerp van 
samenwerkingsakkoord. Het ontwerp doorloopt nu verder de goedkeuringsprocedure door de 
parlementen van de verschillende entiteiten. 

3. Globale stand van zaken Vlaams klimaatbeleid 

In 2016 hadden de sectoren transport (35%) en gebouwen (31%) de grootste bijdrage aan de totale niet-
ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen (Figuur 1). De sectoren landbouw en industrie hebben een kleiner 
aandeel in de niet-ETS emissies met respectievelijk 16% en 15%.  
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Figuur 1. Sectorale aandelen niet-ETS broeikasgassen in 2016. 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de niet-ETS broeikasgasemissies per sector in de periode 2005-
2020 op basis van de inventaris 1990-2016 en de prognoses uit het beleidsscenario voor 2020.  

Sector 2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Energie 1.124 1.215 1.250 1.350 1.241 1.242 

Industrie 6.132 7.482 7.288 6.868 7.029 6.290 

Gebouwen 15.780 14.911 12.601 12.782 14.098 12.867 

Landbouw 7.464 7.196 7.075 7.334 7.435 7.254 

Transport  15.787 15.068 15.325 16.442 16.310 16.431 

Totaal  46.286 45.871 43.538 44.776 46.113 44.084 

Tabel 1. Niet-ETS broeikasgasemissies 2005-2020 (kton CO2-eq) 

In de periode 2005-2016 wordt een stabilisatie van de Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies vastgesteld. 
Er wordt een beperkte daling opgetekend van 46,3 Mton CO2-eq in 2005 tot 46,1 Mton CO2-eq in 2016 of 
omgerekend een daling met 0,4% in 2016 ten opzichte 2005. In de periode 2005-2016 worden enkel 
reducties vastgesteld in de gebouwensector (-11%). In de landbouwsector treedt een stabilisatie op (-0,4%). 
In de transportsector daarentegen wordt een toename met 3% vastgesteld in de periode 2005-2016. In de 
sector industrie wordt de stijgende trend tussen 2005 en 2013 omgebogen tot een daling vanaf 2014. Dit 
kan voornamelijk worden verklaard door de evolutie van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-
gassen).  

De komende jaren wordt op basis van het bestaande beleid een verdere licht dalende trend van de niet-
ETS emissies verwacht met als resultaat respectievelijk -5% in 2020 ten opzichte van 2005.  

4. Evaluatie voortgang per sector 

4.1. Transport en mobiliteit 

De sector transport was in 2016 verantwoordelijk voor een uitstoot van 16,3 Mton CO2-eq of 35% van de 
totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies. De totale emissies in de transportsector vertonen een 
stijgende trend die resulteert in een toename met 3% in de periode 2005-2016. Deze stijging is te wijten 
aan de toegenomen emissies van het wegverkeer met 4%.. Ondanks de stijgende brandstofefficiëntie van 
voertuigen en een stijgend gebruik van biobrandstoffen (die als CO2-neutraal beschouwd worden), daalt 
de emissie van broeikasgassen nog steeds niet omwille van een stijgende trend in de activiteit.  

Er wordt in het prognosescenario met bestaand beleid verwacht dat de emissies van personenverkeer 
over de weg de komende jaren stabiliseren en resulteren in een toename met 2% in 2020 ten opzichte 
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van 2005. Er wordt verwacht dat de emissies van goederenverkeer nog verder zullen toenemen met een 
toename van 7% in 2020 ten opzichte van 2005.  

Globaal wordt in de transportsector in dit scenario met bestaand beleid een toename van 4% verwacht 
in de periode 2005-2020.  

Deze analyse toont aan dat bijkomende inzet zowel op een beheersing van de over de weg 
getransporteerde volumes als op een verdergaande vergroening van het wagenpark noodzakelijk is om 
de trend te keren in de richting van de korte en lange termijn klimaatdoelstellingen. 

4.2. Gebouwen 

De gebouwensector was in 2016 verantwoordelijk voor een uitstoot van 14,1 Mton CO2-eq of 31% van de 
totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies. De residentiële gebouwen en tertiaire gebouwen hebben 
hierin in 2016 een aandeel van respectievelijk 75% en 24%. 

Tussen 2005 en 2016 wordt een daling van de broeikasgasemissies met 13% vastgesteld in de residentiële 
sector. Deze emissies vertonen een duidelijk dalende trend. Dit komt door de daling van het 
energiegebruik voor verwarming en door de omschakeling naar brandstoffen met een lagere 
koolstofinhoud (in het bijzonder aardgas) en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen 
(warmtepompen, zonneboilers, …). In de tertiaire sector wordt tussen 2005 en 2016 een afname van de 
broeikasgasemissies vastgesteld met 3%. De evolutie van de uitstoot van broeikasgassen hield voor 2005 
gelijke tred met de economische activiteit. Sindsdien stabiliseerde de uitstoot zich min of meer. Hieruit 
blijkt dat het beleid op het vlak van nieuwbouw en renovatie van de voorbije jaren vruchten heeft 
afgeworpen, voornamelijk in de residentiële sector. 

Globaal genomen wordt in de sector gebouwen een reductie van de broeikasgasemissies verwacht van 
18% in 2020 ten opzichte van 2005. In de tertiaire en residentiële sector wordt in de periode 2005-2020 
een daling vooropgesteld van respectievelijk 6% en 22%. 

4.3. Landbouw 

In Vlaanderen is de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of 
omgerekend 16% van de niet-ETS emissies. In de periode 2005-2016 is broeikasgasuitstoot in de 
landbouwsector gestabiliseerd (-0,4% in 2016 ten opzichte van 2005)... Sinds 2008 zijn de totale 
broeikasgasemissies in de landbouwsector licht toegenomen. De omvang van de veestapel verklaart de 
beperkte toename van de niet-energetische emissies vanaf 2008. De verdere reductie van methaan en 
lachgas, met samen een aandeel van 74% in de landbouwemissies, blijft een grote uitdaging voor de 
Vlaamse landbouw. 

De evolutie van de veestapel tot 2020 is de bepalende factor voor de niet-energetische methaan- en 
lachgasemissies. In de periode 2005-2020 wordt in de landbouwsector een lichte daling van de 
broeikasgasemissies verwacht, m.n. een daling van 3% in een scenario met bestaand beleid.  

4.4. Industrie 

De totale niet-ETS broeikasgasemissies van de sector industrie volgens het ETS toepassingsgebied 2013-
2020 bedragen 7,0 Mton CO2-eq in 2016 of 15% van de totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies. De 
energie-gerelateerde emissies van de niet-ETS industrie (i.e. bedrijven die niet onder het EU ETS vallen) 
vertegenwoordigen met 2,6 Mton CO2-eq of omgerekend 36% het grootste aandeel in deze emissies. F-gas 
emissies hebben een aandeel van 35% (of 2,4 Mton CO2-eq) in 2016. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere 
deelsectoren, nl. afval en procesemissies met beide een aandeel van 12% en vluchtige emissies met een 
aandeel van 5%. 

Globaal vertonen de emissieprognoses van de sector niet-ETS industrie een stijging met 3% in de periode 
2005-2020. Deze stijging heeft te maken met de stijging van emissies met 22% in de periode 2005-2013, 
voornamelijk bij de F-gassen en energetische emissies. In de periode 2013-2020 wordt een daling met 16% 
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verwacht, in belangrijke mate dankzij de verwachte daling van de F-gas uitstoot en de verdere afname 
van de stortplaatsemissies. 

4.5. Niet-ETS energie 

Het aandeel van de energiesector in de totale niet-ETS uitstoot is relatief beperkt (3% of 1,2 Mton CO2-eq 
in 2016). De broeikasgasemissies van het niet-ETS gedeelte van de energiesector worden in belangrijke 
mate (nl. met een aandeel van 90%) bepaald door afvalverbrandingsinstallaties in samenwerking met de 
energiesector. In de prognoses met bestaand beleid is voorlopig nog geen capaciteitsafbouw van de 
afvalverbrandingsinstallaties voorzien en worden de emissies constant verondersteld op het niveau van 
2014. Van zodra een afbouwinstrument is ontwikkeld door OVAM in overleg met de sector, kan worden 
verwacht dat de verbrandingscapaciteit (en de daarmee gerelateerde broeikasgasemissies) zullen afnemen 
om afstemming te verzekeren tussen de verwerkingscapaciteit en het aanbod aan brandbaar afval. 

5. Vlaams Klimaatfonds 

Sinds de oprichting in 2012 heeft het Vlaams Klimaatfonds (VKF) in totaal 235 miljoen euro ontvangen en 
192 miljoen euro uitgegeven. Het grootste deel van deze uitgaven gaat naar interne Vlaamse 
mitigatiemaatregelen. Op de tweede plaats komen de uitgaven voor de compensatie van indirecte 
emissiekosten van de energie-intensieve industrie. Op de derde plaats komt de Vlaamse bijdrage aan 
internationale klimaatfinanciering en op de laatste plaats de aankoop van internationale emissiekredieten 
(in 2014 in het kader van de Kyoto-doelstellingen). 

 

Figuur 2. Besteding van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds tijdens de periode 2013-2017. 

De financiering van interne reductiemaatregelen is in twee fasen verlopen. De maatregelen van de eerste 
fase zijn bijna allemaal lopend of reeds afgelopen. Tegen relatief beperkte kosten werd een behoorlijk CO2-
reductiepotentieel gerealiseerd. Vanuit het perspectief van het Vlaams Klimaatfonds situeren de meest 
kostenefficiënte maatregelen zich in de gebouwen- en de landbouwsector, vooral omdat er dankzij de 
VKF-middelen bijkomende private en/of publieke middelen vrijgemaakt werden voor respectievelijk 
energierenovaties en investeringen in pocketvergisting. Ook gericht en gespecialiseerd energie-advies en 
–begeleiding blijkt zeer kosten-efficiënt. De tweede VKF-fase is gestart in 2016, een significant deel van de 
maatregelen is nog in de opstart- of voorbereidings- uitvoeringsfase en heeft nog geen emissiereducties 
opgeleverd. 

6. Financiering van het klimaatbeleid  

Klimaatbeleid is transversaal. Het grootste deel van de klimaatmaatregelen wordt dan ook gefinancierd 
door de diverse betrokken beleidsdomeinen. Over de volledige periode 2013-2020 voorzien deze betrokken 
beleidsdomeinen in totaal naar schatting 1,2 miljard euro voor het geplande en besliste intern 
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klimaatbeleid (exclusief personeelskosten en maatregelen waarvoor (co)financiering uit het Vlaams 
Klimaatfonds wordt verleend).  

Het is belangrijk te beseffen dat de totale middeleninzet voor mitigatie in deze periode een veelvoud 
bedraagt van de ingezette overheidsmiddelen op Vlaams niveau. Gezinnen, bedrijven en lokale overheden 
doen ook aanzienlijke investeringen in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en 
duurzame landbouw. 

7. Opvolging Klimaatpact 

Naar aanleiding van de Vlaamse klimaattop van 1 december 2016 ondertekenden de leden van de Vlaamse 
regering een Vlaams Klimaat- en Energiepact. Voor wat betreft de korte termijn engageerde de Vlaamse 
Regering zich tot een reeks bijkomende klimaatmaatregelen.  

In het voortgangsrapport wordt per bevoegde minister de eerste voortgangsrapportering met betrekking 
tot deze extra klimaatmaatregelen vermeld. 
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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 (VMP) definitief goed. 
Zoals aangegeven in het VMP is het van groot belang dat het mitigatiebeleid nauwgezet wordt opgevolgd 
en dat de effectiviteit van het maatregelenpakket in functie van de Vlaamse doelstelling wordt bewaakt. 
Om een efficiënte opvolging door de Vlaamse Regering mogelijk te maken, bezorgt de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het leefmilieu, jaarlijks een voortgangsrapport aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse 
Regering waakt er mee over dat tijdens de looptijd van het VMP de voorziene maatregelen tijdig, volledig 
en doeltreffend worden uitgevoerd.  

Om tijdig onze bijdrage aan de internationale en Europese klimaatdoelstellingen te leveren, gaat de 
prioriteit naar de uitvoering van alle interne maatregelen die technisch en economisch uitvoerbaar zijn 
en die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Kosten-efficiëntie is een belangrijk uitgangspunt bij de selectie 
van beleidsmaatregelen.  

Er wordt tijdens de looptijd van het VMP voortschrijdend inzicht opgebouwd over de haalbaarheid van 
de vooropgestelde doelstellingen en er zullen bijstellingen nodig zijn om het jaarlijkse effect zo nauwkeurig 
mogelijk in te schatten en om tussentijds bijsturingen of remediërende beleidsmaatregelen te kunnen 
treffen. Als in de monitoring afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde indicatieve reductiepaden 
worden vastgesteld, dan zullen remediërende maatregelen moeten worden genomen. Het plan wordt dan 
ook beschouwd als levend document of rollend plan, dat geactualiseerd wordt via de 
voortgangsrapporten. 

De informatie in dit rapport werd aangeleverd door de diverse beleidsdomeinen, als leden van de Vlaamse 
Task Force Mitigatie, en is geactualiseerd tot en met september 2017. Het voorliggende voortgangsrapport 
(VORA16-17) is de tweede rapportering sinds de goedkeuring van het VMP en omvat informatie over de 
beleidsmatige voortgang in de periode 2016-2017 en over de meest recente inventarisgegevens tot en met 
2016.  

Het VORA16-17 geeft een stand van zaken van de uitvoering van het Vlaamse mitigatiebeleid en toetst het 
af aan de korte termijn Europese niet-ETS doelstellingen voor de periode 2013-2020.  

Daarnaast is er onder de Energie Unie ook een nieuw ‘bestuurskader’ (governance framework) uitgewerkt. 
Binnen dat kader dienen nationale klimaat- en energieplannen voor de periode 2021-2030 opgemaakt te 
worden. In 2016 werd – met de twee Vlaamse Klimaattoppen – het proces gelanceerd om een Vlaams 
Klimaat- en Energieplan voor de periode 2021-2030 op te stellen, dat tegen midden 2018 moet afgerond 
worden op Vlaams niveau en eind 2018 opgenomen moet worden in een gezamenlijk plan op Belgisch 
niveau.  

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering zich in het kader van de Vlaamse klimaattop geëngageerd om tegen 
begin 2018 in overleg met de diverse actoren van de maatschappij, een heldere, ambitieuze en breed 
gedragen Vlaamse Klimaatvisie voor 2050 op te stellen.  

1.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste evoluties in de periode 2016-2017 beschreven op het internationale, 
Europese en Belgische beleidsniveau. In het bijzonder wordt ingezoomd op het Europese 2030 beleidskader 
dat ondertussen concrete vorm heeft gekregen. 

Hoofdstuk 3 brengt een sector-overkoepelende samenvatting van de emissies en prognoses op Vlaams 
niveau, opgesplitst over niet-ETS en ETS sectoren. 
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In hoofdstuk 4 wordt de voortgang geëvalueerd aan de hand van volgende onderdelen: 

a) Globale evaluatie niet-ETS doelstelling in hoofdstuk 4.1; 

b) Sectorale evaluatie in hoofdstuk 4.2 tot en met hoofdstuk 4.6 met vermelding van: 

1) Emissies en indicatoren;  

2) Per sector wordt een overzicht geschetst van beleidseffecten aan de hand van een analyse van 
de indicatoren van de voorbije jaren en een trendanalyse van de emissies voor de tijdsreeks 
1990-2016.  

3) Beleidsevoluties:  

Per sector worden de belangrijkste beleidsevoluties uit de afgelopen jaren (2016-2017) en 
voorzien in de komende planjaren besproken. De gestructureerde informatieopvraging voor 
deze bijdrage werd afgerond in september 2017.  

4) Prognoses (2020):  

Toelichting en analyse van de sectorale prognoses tot 2020 zoals meegenomen in de globale 
aftoetsing van de niet-ETS doelstellingen voor de periode 2013-2020.  

c) Andere klimaatgerelateerde beleidsevoluties komen aan bod in hoofdstuk 4.7 en 4.8.  

De voortgang van de initiatieven die gefinancierd worden aan de hand van het Vlaams Klimaatfonds 

wordt toegelicht in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de financiering van het Vlaamse 

niet-ETS klimaatbeleid. De opvolging van het Klimaatpact is vermeld in hoofdstuk 9.  
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2 KLIMAATBELEID OP VELE NIVEAUS  

2.1 ONTWIKKELINGEN OP INTERNATIONAAL NIVEAU 

Op 12 december 2015, tijdens de 21ste klimaattop (COP21) onder het klimaatverdrag (UNFCCC), werd het 
Akkoord van Parijs afgesloten. Met dit akkoord verbinden zowat alle landen zich er voor het eerst in de 
geschiedenis toe om concrete actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.  

Het Akkoord van Parijs is op 4 november 2016 in werking getreden. Momenteel zijn de onderhandelingen 
rond de concrete regels van het akkoord nog lopende. Op de klimaattop te Marrakesh (COP22) eind 2016 
werd overeengekomen om tot een akkoord over de regels te komen tegen eind 2018, zodat het Akkoord 
van Parijs kan worden geoperationaliseerd.  

Centraal in het Akkoord van Parijs staat de doelstelling om de temperatuurstijging tot ruim onder 2°C te 
houden in vergelijking met de pre-industriële periode, en om inspanningen na te streven om de 
opwarming te beperken tot 1,5°C. Daarvoor stelt het akkoord dat de globale emissies zo snel mogelijk 
moeten pieken en vervolgens snel moeten afnemen in lijn met de wetenschap, met als einddoel een balans 
tussen de uitstoot van antropogene broeikasgasemissies en de opname door koolstofputten (sinks)1 in de 
tweede helft van deze eeuw.  

Om dit te bereiken werkt het akkoord met een ‘bottom-up’ aanpak waarbij elke partij verplicht een eigen 
bijdrage (Nationally Determined Contribution of NDC) moet voorbereiden en communiceren, en nationale 
maatregelen moet nastreven om deze bijdrage te verwezenlijken. In aanloop naar de COP21 werden 
partijen uitgenodigd om hun beoogde bijdrage (Intended Nationally Determined Contribution of INDC) 
reeds op voorhand te communiceren. Tot op heden hebben 187 van de 195 landen, goed voor meer dan 
95% van de globale uitstoot, hun INDC gecommuniceerd. Voor de EU betreft het een vertaling van de 
overeengekomen EU-doelstelling om de interne emissies tegen 2030 met minstens 40% te reduceren t.o.v. 
1990 (zie hoofdstuk 2.2). Het UNFCCC-Secretariaat heeft vastgesteld dat indien alle gecommuniceerde 
bijdragen worden uitgevoerd, de temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw 2,7°C tot 3,5°C zal 
bedragen. Een aanzienlijke vooruitgang dus t.o.v. de situatie ervoor (4°C tot 5°C opwarming), maar 
onvoldoende om de overeengekomen doelstelling te behalen.   

Gezien de huidige bijdragen onvoldoende zijn, voorziet het akkoord in een dynamische ambitiecyclus 
waarbij het ambitieniveau systematisch zal worden opgeschroefd. Elke vijf jaar zal er worden bekeken in 
hoeverre het geaggregeerde effect van de nationale bijdragen (NDC’s) tegemoet komt aan de 
overeengekomen globale langetermijndoelstelling. Op basis van de informatie uit deze oefening zullen 
partijen, indien nodig, een nieuwe NDC moeten voorbereiden en communiceren, die een aanscherping 
betekent tegenover de vorige verbintenis en de hoogst mogelijke ambitie weerspiegelt, rekening houdend 
met de nationale omstandigheden. Partijen die een bijdrage hebben aangeleverd met als termijn 2025, 
zullen in 2020 een nieuwe NDC moeten aanleveren met als termijn 2030. Partijen die nu al een bijdrage 
tot en met 2030 hebben voorgelegd (bv. de EU en haar lidstaten), zullen worden gevraagd deze te 
bevestigen of aan te scherpen tegen 2020, en zullen tegen 2025 een nieuwe bijdrage moeten voorleggen 
voor de periode na 2030.  

Naast mitigatie bevat het Akkoord van Parijs ook duidelijke afspraken en verplichtingen voor andere 
domeinen, zoals adaptatie en financiering. 

Inzake adaptatie moet elke partij verplicht een adaptatieplanningsproces opzetten en 
adaptatiemaatregelen implementeren. Partijen worden aanbevolen om op regelmatige basis een 

                                              
1 Het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer en de opslag ervan in (koolstof)putten (bijvoorbeeld oceanen, bossen, bodems, …) via 
natuurkundige, biologische of antropogene processen zoals fotosynthese, antropogene technologieën die uitgestoten CO2 van industriële 
processen afvangen en ondergronds opslaan (CCS of Carbon capture and storage), ...  
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adaptatiecommunicatie op te stellen en in te dienen bij het UNFCCC. De komende jaren zullen de regels 
hieromtrent (vereiste inhoud, timing, …) verder uitgewerkt worden. 

Inzake financiering hebben ontwikkelde landen zich ertoe verbonden ook na 2020 voldoende financiële 
middelen te mobiliseren. De bestaande geaggregeerde drempel van 100 miljard USD/jaar tegen 2020 wordt 
ook na 2020 aangehouden tot 2025. Voor 2025 zal er een nieuwe, hogere drempel vastgelegd moeten 
worden voor de periode erna. Bovenop deze drempel voor de ontwikkelde landen, worden andere landen 
uitgenodigd om bijkomende middelen vrij te maken op vrijwillige basis. Ontwikkelde landen zullen 
tweejaarlijks moeten rapporteren over de gemobiliseerde middelen, niet enkel uit het verleden (ex post), 
maar ook de verwachte, indicatieve bijdragen voor de komende jaren (ex ante). 

2.2 EUROPEES KADER VOOR HET ENERGIE- EN KLIMAATBELEID RICHTING 

2030 

In oktober 2014 bereikten de Europese staatsleiders een akkoord over het Klimaat- en Energiepakket 2030: 
een bindende, interne broeikasgasreductiedoelstelling van minstens -40% (t.o.v. 1990), een Europees 
bindende doelstelling voor hernieuwbare energie van minstens 27%, en een indicatieve energie-
efficiëntiedoelstelling van minstens 27%. 

De interne broeikasgasreductiedoelstelling werd verder opgedeeld in drie pilaren:  

1. Sectoren die onder het EU emissiehandelsysteem (ETS) vallen, moeten hun uitstoot tegen 2030 
verminderen met 43% t.o.v. 2005. Dit zal gebeuren via een aanscherping van de lineaire 
reductiefactor onder het EU ETS, waardoor het totale emissieplafond in 2030 43% lager ligt dan 
de uitstoot in 2005. Hiertoe publiceerde de Europese Commissie op 15 juli 2015 een voorstel tot 
herziening van Richtlijn 2003/87/EG. De Raad en het Europees Parlement bereikten in november 
2017 een akkoord over de herziening van deze Richtlijn. In dit finale akkoord werd niet alleen de 
aanscherping van de lineaire reductiefactor bevestigd maar werden ook bijkomende maatregelen 
voorzien om de koolstofprijs in het EU ETS structureel te ondersteunen; 

2. De overige sectoren (de zogenaamde niet-ETS sectoren, waaronder o.a. transport, gebouwen, 
landbouw en afval) moeten hun uitstoot tegen 2030 verminderen met 30% t.o.v. 2005. Deze 
doelstelling zal verder opgedeeld worden in bindende, nationale doelstellingen tussen 0% en -40%. 
Hiertoe publiceerde de Europese Commissie op 20 juli 2016 een voorstel tot Verordening 
betreffende de verdeling van de inspanningen (‘Effort Sharing Regulation’ of ESR), die voor België 
een reductiedoelstelling van -35% t.o.v. 2005 voorziet. Deze reductiedoelstelling voor België werd 
ook bevestigd in het akkoord dat in december 2017 werd gesloten tussen de Raad en het Parlement 
inzake de ESR verordening. Dit akkoord moet begin 2018 nog formeel goedgekeurd worden. 

3. Daarnaast wordt ook een doelstelling voorgesteld voor landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw (‘Land-Use, Land-Use Change and Forestry’ of LULUCF). Samen met haar voorstel met 
betrekking tot ESR publiceerde de Europese Commissie op 20 juli 2016 een voorstel tot Verordening 
betreffende deze sector. Uitgangspunt hierbij is de zogenaamde ‘no debit rule’, die minstens het 
behoud van de bestaande koolstofvoorraden beoogt. Er wordt eveneens een beperkte flexibiliteit 
tussen de LULUCF- en de ESR-pilaar voorzien. Op 14 december 2017 bereikten het Europese 
Parlement en de Raad een akkoord met betrekking tot dit voorstel tot Verordening. 

Daarnaast wordt er onder de Energie Unie ook een nieuw ‘bestuurskader’ (governance framework) 
uitgewerkt o.b.v. nationale klimaat- en energieplannen. In deze plannen moeten lidstaten beschrijven 
welke inspanningen ze in de periode 2021-2030 zullen leveren m.b.t. de vijf dimensies van de Energie Unie: 
bevoorradingszekerheid, interne energiemarkt, energiebesparingen, decarbonisatie, en onderzoek en 
ontwikkeling. Concreet wordt verwacht dat lidstaten in deze plannen de verwachte realisaties met 
betrekking tot emissiereducties, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie opnemen, alsook de 
belangrijkste beleidskeuze en hun implementatietrajecten met tussentijdse doelstellingen en projecties. In 
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2016 werd – met de twee Vlaamse Klimaattoppen – het proces gelanceerd om een Vlaams Klimaat- en 
Energieplan voor de periode 2021-2030 op te stellen, dat tegen midden 2018 op Vlaams niveau en tegen 
eind 2018 op Belgisch niveau moet afgerond worden.  

De Europese bindende doelstelling voor hernieuwbare energie zal niet langer opgedeeld worden in 
nationale doelstellingen, zoals is gebeurd voor 2020. De doelstelling zal daarentegen verwezenlijkt worden 
via een aantal sectorspecifieke maatregelen op Europees niveau en de nationale bijdragen zoals 
opgenomen in de nationale klimaat- en energieplannen. Indien in de periode 2021-2030 wordt vastgesteld 
dat deze maatregelen en nationale bijdragen onvoldoende zijn om de vooropgestelde doelstelling te 
verwezenlijken, zullen de Europese maatregelen aangescherpt worden en/of zal aan lidstaten gevraagd 
worden hun bijdrage aan te scherpen of een bijdrage te leveren aan een Europees 
financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie.  

2.3 INTRA-BELGISCHE VERDELING VAN DE INSPANNINGEN TOT 2020 

Op 4 december 2015 sloten de ministers, bevoegd voor klimaat en energie, van de verschillende Belgische 
overheden een akkoord over de verdeling van de tegen 2020 door België te leveren klimaat- en energie-
inspanningen en van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de 
periode 2013-2020. Het akkoord werd op 23 december 2015 bekrachtigd door het Overlegcomité. Het 
beleidsakkoord diende vervolgens geformaliseerd te worden aan de hand van een 
samenwerkingsakkoord, dat aan de parlementen moet worden voorgelegd. Dit ontwerp van 
samenwerkingsakkoord werd voorbereid door een juridisch-technische werkgroep van de Nationale 
Klimaatcommissie en werd op 26 oktober 2016 goedgekeurd door het Overlegcomité. Het ontwerp 
doorloopt nu verder de goedkeuringsprocedure door de parlementen van de verschillende entiteiten.  

Het politiek akkoord en het ontwerp van samenwerkingsakkoord behandelen de Belgische doelstellingen 
voor de reductie van broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren in de periode 2013-2020, de Belgische 
verbintenissen inzake hernieuwbare energie tegen 2020, de verdeling van de Belgische veilingopbrengsten 
in de periode 2013-2020 en de Belgische bijdrage aan internationale klimaatfinanciering in de periode 2016-
2020.  

2.3.1 Niet-ETS doelstellingen in de periode 2013-2020 

De Europese Effort Sharing Decision2 (ESD) bepaalt dat de Europese lidstaten hun emissies in de niet-ETS 
sectoren tussen 2013 en 2020 moeten reduceren volgens een lineair afnemend pad met jaarlijkse 
reductiedoelstellingen. Dit pad start in 2013 van de gemiddelde niet-ETS-emissies van de jaren 2008, 2009 
en 2010. Vervolgens moet België een lineair afnemend emissiereductietraject volgen dat in 2020 een 
emissiereductie realiseert van 15% in vergelijking met de niet-ETS-uitstoot in 2005. 

Met het oog op het bereiken van deze doelstelling spraken de klimaatministers af dat de beschikbare 
Belgische emissieruimte verdeeld wordt onder de gewesten. Het Vlaamse Gewest zal hierbij haar 
broeikasgasuitstoot verminderen met 15,7% ten opzichte van het referentiejaar 2005, het Waalse Gewest 
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met respectievelijk 14,7% en 8,8%. De federale overheid zal een 
inspanningsverbintenis leveren om nieuwe beleidsmaatregelen te implementeren die de 
broeikasgasuitstoot over de drie gewesten heen verminderen met 7.000 kton CO2-eq tegen 2020.  

Zoals reeds aangegeven in het voortgangsrapport 2015 bij het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 voorziet de 
Europese regelgeving3 in een tussentijdse aanpassing van het reductiepad van de lidstaten, rekening 
houdend met recente aanpassingen aan de methoden voor het opstellen van de broeikasgasinventarissen. 

                                              
2 Beschikking Nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 
2020 te voldoen 
3 Art. 27, 2, van verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en 
rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op niveau 
van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van beschikking nr. 280/2004/EG. 
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Dergelijke methodologische wijzigingen hebben immers ook een effect op de broeikasgasemissies in de 
basisjaren (nl. 2005, 2008, 2009 en 2010), waarop het lineair afnemend pad gebaseerd is. Bijgevolg besliste 
de Europese Commissie4, in overleg met de lidstaten, om het niet-ETS reductiepad voor de jaren 2017-2020 
aan te passen aan de nieuwste inventarisgegevens voor deze basisjaren. Omwille van deze herziening 
daalt de Vlaamse emissieruimte over de periode 2013-2020 met 1,9 Mton CO2-eq.  

2.3.2 Doelstellingen inzake hernieuwbare energie 

In het kader van het Europese Klimaat- en Energiepakket voor 2020 aanvaardde België de doelstelling om 
het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik van energie te laten stijgen tot 
13% in 2020. Rekening houdend met de energie-efficiëntiedoelstelling van 17,8%, die door België werd 
aangemeld bij de Europese Commissie in het kader van de omzetting van de energie-efficiëntierichtlijn, 
verbindt het Vlaamse Gewest er zich toe om de productie van hernieuwbare energie tegen 2020 te doen 
stijgen tot 2,156 Mtoe5. Het Waalse Gewest heeft een doelstelling van 1,277 Mtoe en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest aanvaardde een doelstelling van 0,073 Mtoe. Via het stimuleren van offshore 
windenergie verbindt de federale overheid zich tot een hoeveelheid hernieuwbare energie van 0,718 Mtoe. 
Ook de specifieke doelstelling voor de transportsector van 10% hernieuwbare energie in 2020 werd 
toegewezen aan de federale overheid, in goede combinatie met gewestelijke beleidsmaatregelen in de 
transportsector.  

2.3.3 Verdeling van de Belgische opbrengsten van de veilingen van Europese 
emissierechten 

Het klimaatakkoord van 4 december 2015 behandelt ook de verdeling van de Belgische inkomsten uit de 
veiling van EU ETS-emissierechten in de handelsperiode 2013-2020. Voor een eerste schijf van opbrengsten 
van deze veilingen (ten belope van 326 miljoen euro) krijgt het Vlaamse Gewest een aandeel van 53%. 
Voor het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de federale overheid bedraagt het 
aandeel respectievelijk 30%, 7% en 10%. Deze eerste schijf werd gestort aan de gewesten op 2 december 
2016, waarbij bedragen werden uitgekeerd vermeld in Tabel 2-1. 

Vlaamse Gewest Waalse Gewest 
Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest 
Federale Staat Totaal 

€ 172.780.000 € 97.800.000 € 22.820.000 € 32.600.000 € 326.000.000 

53% 30% 7% 10%  

Tabel 2-1. Verdeling eerste schijf Belgische inkomsten EU ETS-emissierechten 2013-2020 

De verdeelsleutel wijzigt licht voor inkomsten uit daaropvolgende veilingen. Het aandeel voor het Vlaamse 
Gewest bedraagt daarvoor 52,76%, terwijl het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de 
federale overheid respectievelijk recht hebben op 30,65%, 7,54% en 9,05% van de Belgische 
veilingopbrengsten. Ook de veilingopbrengsten, die tot en met eind oktober 2016 op de centrale Belgische 
rekening stonden, werden op 2 december 2016 uitgekeerd aan de gewesten. Het ging om bedragen 
vermeld in Tabel 2-2.  

Vlaamse Gewest Waalse Gewest 
Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest 
Federale Staat Totaal 

€ 62.281.689,58 € 36.181.459,17 € 8.900.757 € 10.683.269,35 € 118.047.175,09 

52,76% 30,65% 7,54% 9,05%  

Tabel 2-2. Verdeling veilingsopbrengsten t.e.m. oktober 2016 en verdeelsleutel volgende schijven Belgische 
inkomsten EU ETS-emissierechten 2013-2020 

                                              

4 Besluit (EU) 2017/1471 van de Commissie van 10 augustus 2017 tot wijziging van Besluit 2013/162/EU om de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten 
voor de periode 2017 tot en met 2020 te herzien 
5 megaton olie-equivalent 
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De nog niet doorgestorte Belgische veilingopbrengsten, tot en met eind oktober 2017, bedragen ca. 134,9 

miljoen euro. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord over de intra-Belgische lastenverdeling voorziet 

in maandelijkse overschrijvingen. Deze zijn momenteel in behandeling op het federale niveau.  

Het Vlaamse aandeel van de Belgische veilingopbrengsten wordt gekanaliseerd naar het Vlaams 
Klimaatfonds.  

2.3.4 Bijdragen voor internationale klimaatfinanciering 

Tenslotte namen de klimaatministers ook een beslissing over de jaarlijkse Belgische bijdrage, voor de 
periode 2016-2020, aan internationale klimaatfinanciering.  

Klimaatfinanciering heeft tot doel om ontwikkelingslanden te steunen bij de door de mens veroorzaakte 
klimaatuitdagingen. De financiering kan steun voor adaptatie, mitigatie of een combinatie van beide 
doelen omvatten.  

Klimaatfinanciering voor adaptatie heeft tot doel de negatieve impact van klimaatverandering op de 
leefomstandigheden in ontwikkelingslanden te beperken. Adaptatiemaatregelen versterken de 
weerbaarheid van ontwikkelingslanden ten aanzien van klimaat.  

Mitigatiemaatregelen zijn gericht op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Klimaatfinanciering 
voor mitigatiemaatregelen kan bijvoorbeeld gericht zijn op groene energie, energie-efficiëntie, oogsten en 
opslag van koolstof… 

Klimaatfinanciering kan ook inspelen op beide doelstellingen (voorkomen van en aanpassen aan 
klimaatverandering). Denk bijvoorbeeld aan het investeren in agrobosbouw: dit laat ontwikkelingslanden 
toe klimaatbestendige economische activiteiten te ontwikkelen, werpt een dam op tegen verdere 
verwoestijning van het land en draagt bij tot een daling van de concentratie van broeikasgassen in de 
atmosfeer. 

2.3.4.1 Vlaamse doelstelling 

Voor de periode 2016-2020 heeft België zich verbonden tot een jaarlijkse financiering van 50 miljoen euro. 

De Belgische jaarlijkse bijdrage van 50 miljoen euro is in de lastenverdeling als volgt verdeeld: 

• Vlaams Gewest: 14,5 miljoen euro/jaar 

• Waals Gewest: 8,25 miljoen euro/jaar 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2,25 miljoen euro/jaar 

• Federale overheid: 25 miljoen euro/jaar. 

2.3.4.2 Analyse van de Vlaamse internationale klimaatfinanciering 2013-2016 

Deze analyse gaat over de Vlaamse bijdrage aan internationale klimaatfinanciering in termen van 
betalingen, in de periode 2013-2016. Meer details zijn beschikbaar op de website van departement 
Buitenlandse Zaken, op  http://www.fdfa.be/nl/klimaat 

Verdeling per beleidsdomein 

In de periode 2013-2016 leverde Departement Omgeving 55,9% van de internationale klimaatfinanciering. 
Het Departement ontving 12,5 miljoen euro trekkingsrechten voor de periode 2016-2019 uit het Vlaams 
Klimaatfonds. Deze trekkingsrechten zijn in 2016 toegewezen aan het Green Climate Fund en het 
Adaptation Fund (elk 6,25 miljoen euro). In 2015 werd er vanuit het Vlaams Klimaatfonds reeds een 
eenmalige bijdrage van 3,5 miljoen euro gestort aan het Green Climate Fund. Naast deze multilaterale 
bijdragen voorziet het departement ook bilaterale fondsen, voornamelijk via het Vlaams Fonds Tropisch 
Bos en het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.  

 

http://www.fdfa.be/nl/klimaat
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Figuur 2-1. Verdeling klimaatfinanciering volgens beleidsdomein (2013-2016) 

Departement Buitenlandse Zaken ontving 12,5 miljoen euro trekkingsrechten voor de periode 2016-2019 uit 
het Vlaams klimaatfonds (5 miljoen euro in 2016 en telkens 2,5 miljoen euro in de periode 2017-2019). Het 
departement focust op maximale samenhang met het bilateraal ontwikkelingsbeleid, dat focust op Zuid-
Afrika, Malawi en Mozambique en bij uitbreiding de regio van Zuidelijk Afrika. Sinds 2017 focust de 
samenwerking met Zuid-Afrika exclusief op klimaatfinanciering, met specifieke focus op adaptatie, 
jobcreatie en groene groei (telkens 5 miljoen euro/jaar).  

Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie focust de klimaatfinanciering op de bijdragen via 
het Flanders Unesco Science Trust Fund (FUST), dat specifiek inzet op klimaatdiensten en de 
waterproblematiek in brede zin (droogte, overstromingen, waterbeheer, hydrologie). 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken levert een bijdrage tot de ontwikkeling van 
klimaatadaptatieplannen in de havens van Vietnam.  

Verdeling per type 

 

Figuur 2-2. Verdeling klimaatfinanciering volgens type (2013-2016) 

De Vlaamse internationale klimaatfinanciering focust voornamelijk op adaptatie en maatregelen die 
gelijktijdig de aanpassing aan als het voorkomen van klimaatverandering beogen. 

Verdeling per regio 

Het grootste aandeel van deze klimaatfinanciering is gericht aan wereldwijde fondsen, zoals Adaptation 
Fund en Green Climate Fund.  

De bijdrage van departement Buitenlandse Zaken voor klimaatfinanciering is maximaal afgestemd op 
Zuidelijk Afrika (en bij uitbreiding Afrika).  

Het FUST kent projectsteun in zowel Latijns-Amerika, de Caraïben als Afrika.  
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Figuur 2-3. Verdeling klimaatfinanciering volgens regio (2013-2016) 

Verdeling per sector 

 

Figuur 2-4. Verdeling klimaatfinanciering volgens kanaal (2013-2016) 
 

Thematisch is het grootste deel van de klimaatfinanciering toegewezen aan fondsen of projecten die 
verticaal inzetten op klimaat, zoals Green Climate Fund, African Climate Change Fund, Adaptation Fund. 

Daarnaast focust de bijdrage in grote mate (15%) op landbouw en voedselzekerheid, wat binnen de 
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking een bilaterale prioriteit is binnen de samenwerking met Malawi.  

5% gaat naar jobcreatie en groene groei, in lijn met de landenstrategienota 2012-2016 tussen Vlaanderen 
en Zuid-Afrika.  

4% van de klimaatfinanciering is gericht op water, zoals opgenomen in de doelstellingen van het Vlaams 
Partnerschap Water voor Ontwikkeling en de samenwerking met UNESCO via het FUST. 

2.4 INTRA-BELGISCHE LASTENVERDELING VAN INSPANNINGEN TOT 2030 

Net zoals voor de periode 2013-2020 zullen de door België te leveren klimaatinspanningen voor 2030 en 
de aan België toegekende opbrengsten van veilingen van EU ETS-emissierechten verdeeld moeten worden 
tussen de gewesten en de federale overheid. De Nationale Klimaatcommissie keurde op 20 oktober 2017 
het mandaat goed van een nieuwe technische werkgroep, die de politieke onderhandelingen over de 
verdeling van de Belgische 2030-doelstellingen moet voorbereiden. De werkzaamheden van deze 
technische werkgroep zullen in het najaar van 2017 afgerond worden, waarna het politieke niveau snel 
aan zet zal komen om de verdelingsbeslissingen te nemen.  

De verschillende Belgische entiteiten bereiden momenteel hun plannen voor die de insteek moeten vormen 
voor het (draft) Belgische Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) 2021-2030, dat uiterlijk eind december 
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2018 aan de Europese Commissie moet worden overgemaakt. Het is dus aangewezen dat elke entiteit zo 
snel als mogelijkheid duidelijkheid heeft over de te leveren bijdrage voor het behalen van de Belgische 
niet-ETS-doelstelling voor 2030. Daarom zal het Vlaamse Gewest, als voorzitter van de NKC in 2018, streven 
naar een snel politiek akkoord over de verdeling van de door België te leveren inspanningen, waarna de 
politieke afspraken opnieuw geconsolideerd kunnen worden in een samenwerkingsakkoord.  
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3 EMISSIES EN PROGNOSES 

3.1 GEGEVENSBRONNEN  

Belangrijke nieuwe elementen sinds de goedkeuring van Voortgangsrapport 2013-2015 van het Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2013-2020 zijn de nieuwe emissie-inventarisgegevens en de nieuwe prognosegegevens: 

- in uitvoering van artikel 14 van Verordening (EU) Nr. 525/2013 heeft België op 27 maart 2017 energie-
en broeikasgasprognoses6 gerapporteerd aan de Europese Commissie. Deze prognosegegevens zijn 
een compilatie van de gewestelijke prognoses. In het voorliggende voortgangsrapport is rekening 
gehouden met de Vlaamse prognoses zoals opgenomen in het “met bestaand beleid”-scenario 
waarin het reeds geïmplementeerde en reeds goedgekeurde beleid in rekening is gebracht. 

- in uitvoering van artikel 7 van Verordening (EU) Nr. 525/2013 heeft België op 15 januari 2018 de 
broeikasgasinventaris voor de periode 1990-20167 gerapporteerd aan de Europese Commissie;  

Het voorliggend voortgangsrapport houdt rekening met het “met bestaand beleid”-scenario zoals 
verwerkt in de prognoserapportering aan de Europese Commissie en met de meest recente Vlaamse 
inventarisgegevens voor de jaren 1990-2016 zoals in 2018 gerapporteerd aan de Europese Commissie.  

Bij het bepalen van de Vlaamse niet-ETS doelstellingen werd rekening gehouden met de Belgische niet-ETS 
doelstellingen zoals door de Europese Commissie in 2017 gewijzigd (zie hoofdstuk 2.3.1). 

3.2 TOTALE BROEIKASGASEMISSIES (ETS + NIET-ETS, 1990-2016) 

In Figuur 3-1 wordt een overzicht gegeven van de totale broeikasgasuitstoot per sector in de periode 1990-
2016. 

 

Figuur 3-1. Totale broeikgasemissies in Vlaanderen 1990-2016 Mton CO2-eq) 

Globaal genomen wordt in 2016 een daling van de emissies vastgesteld met 10% ten opzichte van 1990 en 
13% ten opzichte van 2005. Enkel in de transportsector zijn de emissies in beide periodes verder 
toegenomen. In de periode 1990-2016 met 28% en in de periode 2005-2016 met 3%. In alle andere sectoren 
zijn de emissies in beide periodes gedaald. De grootste daling tekent zich af bij de elektriciteitsproductie. 

                                              
6 http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envwlwmrg/  
7 http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envwlxuyg/ 

http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/projections/envwlwmrg/
http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envwlxuyg/
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In 2016 resulteert dit dan ook in een toename van het aandeel van de transportsector in de totale emissies 
tot 21% wat overeenkomt met een toename met 6% ten opzichte van 1990 (Figuur 3-2). Industrie heeft 
met 36% nog steeds afgetekend het grootste aandeel in de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. 

 

Figuur 3-2. Sectorale aandelen in totale broeikgasemissies in Vlaanderen 1990-2016 

3.3 NIET-ETS-BROEIKASGASEMISSIES (2005-2020) 

De niet-ETS uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalde zeer beperkt van 46,3 Mton CO2-eq in 2005 
tot 46,2 Mton CO2-eq in 2016 (Tabel 3-1). Dat is dus een daling met 0,4% ten opzichte van 2005 . De komende 
jaren wordt op basis van het bestaande beleid een licht dalende trend van de niet-ETS emissies verwacht 
met als resultaat -5% in 2020 ten opzichte van 2005. 
 

Broeikasgas 2005 2013 2014 2015 2016 2020 

CO2 36.704 35.511 33.285 34.548 35.558 34.554 

CH4 5.447 5.117 5.080 5.072 5.103 4.823 

N2O 2.815 3.126 3.115 3.135 3.008 2.904 

PFK’s, HFK’s, SF6 1.321 2.116 2.058 2.021 2.445 1.804 

Totaal 46.286 45.871 43.538 44.776 46.113 44.084 

Tabel 3-1. Niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen 2005-2020 (kton CO2-eq). 

Het belangrijkste broeikasgas is en blijft CO2 (Figuur 3-3). Het komt vooral vrij bij de verbranding van 
(fossiele) brandstoffen. In 2016 was CO2 verantwoordelijk voor 77% van de Vlaamse niet-ETS 
broeikasgasuitstoot. Het aandeel CH4 en N2O bedroeg in 2016 respectievelijk 11% en 7% van de totale niet-
ETS uitstoot in Vlaanderen. Het aandeel van de F-gassen bedroeg 5% in 2016. De broeikasgasuitstoot door 
F-gassen is tussen 2005 en 2016 met 85% toegenomen. Sinds de eeuwwisseling is een systematische stijging 
van het gebruik en ook van de emissies van F-gassen vast te stellen die hoofdzakelijk te wijten is aan het 
stopzetten van het gebruik van ozonafbrekende stoffen in koelinstallaties, waarvoor F-gassen de meest 
voor de hand liggende alternatieven zijn.  
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Figuur 3-3. Aandeel per broeikasgas in de Vlaamse niet-ETS uitstoot in 2016. 

 
In Tabel 3-2 wordt een overzicht gegeven van de niet-ETS broeikasgasemissies per sector in de periode 
2005-2020 op basis van de inventaris 1990-2016 en de prognoses uit het beleidsscenario voor 2020.  

Sector 2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Transport 15.787 15.068 15.325 16.442 16.310 16.431 

Gebouwen 15.780 14.911 12.601 12.782 14.098 12.867 

Landbouw 7.464 7.196 7.075 7.334 7.435 7.254 

Industrie 6.132 7.482 7.288 6.868 7.029 6.290 

Energie 1.124 1.215 1.250 1.350 1.241 1.242 

Totaal 46.286 45.871 43.538 44.776 46.113 44.084 

Tabel 3-2. Niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen 2005-2020 (kton CO2-eq) 

In de periode 2005-2016 worden enkel reducties vastgesteld in de gebouwensector (-11%). Tussen 2005 en 
2016 treedt een stabilisatie op in de landbouwsector (-0,4%). In de transportsector daarentegen wordt een 
toename met 3% vastgesteld in de periode 2005-2016. In de sector industrie wordt de stijgende trend 
tussen 2005 en 2013 omgebogen tot een daling vanaf 2014. Dit kan voornamelijk worden verklaard door 
de evolutie van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). Naarmate in het verleden het 
gebruik van ozonlaag afbrekende stoffen gaandeweg werd afgebouwd, steeg het gebruik en dus ook de 
emissies van F-gassen die als alternatief voor die ozonlaag afbrekende stoffen werden gebruikt. De in 2014 
goedgekeurde Europese regelgeving zal er, door middel van verbodsbepalingen, van strengere 
uitbatingsvoorschriften en door de afbouw van de beschikbaarheid van de meest schadelijke F-gassen, 
voor zorgen dat de uitstoot van deze gassen de komende jaren sterk zal dalen. In 2016 is er echter wat 
betreft de F-gasuitstoot van de chemische industrie een éénmalige opwaartse evolutie merkbaar (zie 
hoofdstuk 4.5.2).  

In 2016 hadden de sectoren transport (35%) en gebouwen (31%) de grootste bijdrage aan de totale niet-
ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen (Figuur 3-4). De sectoren landbouw en industrie hebben een kleiner 
aandeel in de niet-ETS emissies met respectievelijk 16% en 15%.  
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Figuur 3-4. Sectorale aandelen in de Vlaamse niet-ETS broeikasgassen in 2016. 

 
Uit Figuur 3-5 blijkt dat het aandeel van de sector transport in de periode 2005-2016 is toegenomen van 
34% naar 35% terwijl het aandeel van de sector gebouwen is afgenomen van 34% naar 31%.  
 

 
Figuur 3-5. Sectorale aandelen niet-ETS broeikasgassen 2005-2020. 

 

3.4 BROEIKASGASEMISSIES ONDER HET EU ETS IN HET VLAAMS GEWEST 

(2005-2016) 

3.4.1 Context 

Sinds 2005 worden de grote ‘puntbronnen’ van broeikasgasemissies (in stationaire installaties) gereguleerd 
onder een Europees systeem voor verhandelbare emissierechten: het EU Emission Trading System of EU 
ETS. In de praktijk gaat het voornamelijk over elektriciteitscentrales en grote, industriële installaties. Vanaf 
2012 wordt ook een deel van de luchtvaartsector gevat door het systeem.   

Het EU ETS is een cap-and-trade systeem: voor elke ton CO2 equivalent die wordt uitgestoten, moet een 
emissierecht ingeleverd worden. Het aantal emissierechten is begrensd (de ‘cap’) en daalt elk jaar, wat 
garandeert dat de vooropgestelde doelstelling behaald wordt. Emissierechten onder de cap kunnen vrij 
verhandeld worden tussen de verschillende installaties (‘trade’), waardoor de reducties ten gevolge van 
marktmechanismen in principe gebeuren aan de laagste kostprijs.  
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De verschillende handelsfases van het EU ETS doorheen de tijd: 

• 2005-2007: de eerste fase gold voornamelijk als testfase; 

• 2008-2012: de tweede fase viel samen met de eerste verbintenisperiode onder het Kyoto Protocol. 
De regels werden nog voornamelijk op nationaal niveau vastgesteld; 

• 2013-2020: de huidige – derde – fase valt samen met de tweede verbintenisperiode onder het 
Kyoto Protocol. De regels zijn sterk geharmoniseerd op EU-niveau. Ook het emissieplafond of de 
‘cap’ is Europees vastgesteld, en neemt jaarlijks af met 1,74%; 

• 2021-2030: de volgende – vierde – fase zal 10 jaar duren en valt samen met de EU-bijdrage onder 
het Akkoord van Parijs. De jaarlijkse aanscherping van het emissieplafond wordt verhoogd van -
1,74% naar -2,2%. De onderhandelingen over de overige regels werden eind 2017 afgerond. 

Vanaf 2013 gelden er dus geen lidstaat-specifieke doelstellingen meer voor de ETS-sectoren, en is de 
verantwoordelijkheid voor de emissies in deze sectoren volledig verschoven naar het EU-niveau.    

3.4.2 Aantal installaties onder het EU ETS 

In het Vlaams Gewest zijn er momenteel 209 installaties die onder het EU ETS vallen. Tegen eind maart 
van elk jaar moeten de uitbaters van deze installaties de geverifieerde broeikasgasemissies van het 
voorgaande jaar rapporteren. Zo werden in maart 2017 de geverifieerde emissies 2016 elektronisch 
gerapporteerd.  

3.4.3 Evolutie van de broeikasgasuitstoot onder het EU ETS 

3.4.3.1 Totale EU ETS uitstoot 

Gezien het toepassingsgebied van het EU ETS geleidelijk aan is uitgebreid sinds 2005 (waardoor geleidelijk 
aan bijkomende broeikasgasemissies onder het EU ETS vallen), geeft een rechtstreekse vergelijking van de 
gerapporteerde emissies sinds 2005 geen volledig beeld. Sinds 2013 bevat het systeem bijvoorbeeld een 
aantal installaties die ook al in 2005 bestonden en dus broeikasgassen uitstootten, maar toen nog niet 
gevat waren door het systeem. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, houdt onderstaande 
figuur niet enkel rekening met de gerapporteerde emissies onder het EU ETS, maar ook met de geschatte 
‘scope correctie’: de benaderde uitstoot van installaties die al operationeel waren in 2005, maar die pas 
vanaf 2008 of 2013 onder het EU ETS vallen. Deze ‘scope correctie’ kan door de beschikbaarheid van 
gegevens enkel uitgevoerd worden voor de jaren 2005 en 2008 (zie ook infobox (‘Uitbreiding 
toepassingsgebied: impact op de Vlaamse ETS emissies’). 
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INFOBOX UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED: IMPACT OP DE VLAAMSE ETS 

EMISSIES 

Het toepassingsgebied van het EU ETS is stelselmatig uitgebreid tussen de eerste (2005-2007) en 
de tweede (2008-2012) handelsperiode, en opnieuw tussen de tweede en de derde (2013-2020) 
handelsperiode. Dit betekent dat er vanaf 2008 en vanaf 2013 bijkomende (delen van) installaties 
onder het EU ETS zijn gekomen (bv. fakkels, installaties met N2O emissies, …). Deze (delen van) 
installaties veroorzaakten al emissies in 2005, maar deze emissies werden pas gerapporteerd 
onder het EU ETS vanaf 2008 of 2013. Om een correct zicht te krijgen op de evolutie van de 
emissies moet er daarom niet enkel gekeken worden naar de gerapporteerde emissies, maar 
eveneens naar de emissies van installaties die al in 2005 actief waren maar pas in 2008 of in 2013 
onder het EU ETS vielen. Deze emissies worden in dit hoofdstuk benoemd als de ‘scope correctie’.  

Hieronder volgt een overzicht van de ‘scope correctie’ per sector. Deze weerspiegelt hoeveel 
emissies bij de in dat jaar geverifieerde ETS emissies geteld moeten worden om de ETS emissies 
van scope 13-20 te weerspiegelen. Door de beschikbaarheid van gegevens kan deze ‘scope 
correctie’ enkel benaderd worden voor de jaren 2005 en 2008. 

 Scope correctie 2005 Scope correctie 2008 

Elektriciteitssector 0 0 

Chemie 7,9 2,85 

Raffinaderijen 0,8 0 

Ijzer en staal 0 0 

Anderen 1,0 0,16 

Totaal 9,7 3,02 

Tabel 3-3. Scope correctie per sector (in Mton CO2-eq.) 

Indien rekening wordt gehouden met deze uitbreiding van het toepassingsgebied, is er een duidelijk 
dalende trend tussen 2005 en 2013 (Figuur 3-6), van 43,3 Mton CO2-eq naar 32,7 Mton CO2-eq (een reductie 
van 10,6 Mton CO2-eq, of een reductie van bijna 25% in 2013 t.o.v. 2005): 

• De emissies in de elektriciteitssector werden tussen 2005 en 2013 gereduceerd met 5,7 Mton CO2-
eq (of -34,5%); 

• De emissies in de industriële installaties werden tussen 2005 en 2013 gereduceerd met 4,9 Mton 
CO2-eq (of -18,3%). 

Tussen 2013 en 2016 zijn de totale emissies blijven schommelen tussen 32,7 en 31,6 Mton CO2-eq, ten gevolge 
van een minder scherpe daling in de elektriciteitssector en licht stijgende emissies in de industriële 
installaties.  
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Figuur 3-6. Evolutie Vlaamse ETS emissies 

3.4.3.2 EU ETS uitstoot in de elektriciteitssector 

Alle grootschalige installaties die elektriciteit produceren op basis van fossiele brandstoffen vallen onder 
het EU ETS (voor de éénvoud “elektriciteitssector genoemd). De elektriciteitssector valt al sinds 2005 
volledig onder het EU ETS. Gezien er dan ook geen correctie moet gebeuren ten gevolge van de uitbreiding 
van het toepassingsgebied, is het mogelijk om alle jaren tussen 2005 en 2016 te vergelijken. 

 

Figuur 3-7. Evolutie Vlaamse ETS emissies: elektriciteitsproductie 

Tussen 2005 en 2016 zijn de emissies in de elektriciteitssector onder het EU ETS met ongeveer 25% gedaald, 
van 16,5 naar 9,3 Mton CO2-eq (Figuur 3-7).  

De dalende trend werd hoofdzakelijk veroorzaakt door: 

• een uitfasering van kolen als brandstof in de centrales van Ruien, Mol, Rodenhuize en Langerlo (al 
dan niet deels vervangen door de inzet van biomassa); 

• een volledige uitfasering van zware stookolie als brandstof voor elektriciteitsproductie; 

• minder elektriciteitsproductie m.b.v. aardgas. 
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Anderzijds stijgen sinds 2010 de emissies n.a.v. de inzet van siderurgische gassen voor 
elektriciteitsproductie, wat voor een groot stuk te maken heeft met een aanzienlijk verhoogde recuperatie 
van convertorgas in de staalindustrie (die niet langer gefakkeld wordt). Deze verhoogde hoeveelheid 
gerecupereerde gassen wordt niet volledig in het staalbedrijf zelf verder benut, maar wordt 
getransporteerd naar de sinds 2009 operationeel zijnde elektriciteitscentrale van Knippegroen. Het aandeel 
van de CO2-uitstoot van de siderurgische gassen in de uitstoot van de Vlaamse (klassieke) 
elektriciteitssector, is daardoor gestegen van 22% in 2005 naar 54% in 2016. Dit betekent dat de CO2-
intensiteit van een geproduceerde kWh in een thermische elektriciteitscentrale in Vlaanderen, ondanks de 
sluiting van de steenkoolcentrales, eigenlijk nog is gestegen. 

3.4.3.3 EU ETS uitstoot in de industriële sectoren 

Verschillende industriële sectoren – en voornamelijk de chemische sector – zijn wel gevat door de 
uitbreiding van het toepassingsgebied sinds 2005. Gezien de ‘scope correctie’ enkel benaderd kan worden 
voor de jaren 2005 en 2008 (door de beschikbaarheid van gegevens), worden de overige jaren hieronder 
niet beschreven.  

Tussen 2005 en 2016 zijn de ETS-emissies van de Vlaamse industrie eveneens gedaald, met ongeveer 15%, 
van 26,7 tot 22,4 Mton CO2-eq. Per subsector kunnen de volgende trends waargenomen worden (zie Figuur 
1-6):  

• De chemische sector heeft haar emissies tussen 2005 en 2013 gereduceerd met 3 Mton CO2-eq (of -
25%). Deze reductie werd voor een groot stuk gerealiseerd door de reductie van N2O emissies bij 
de productie van salpeterzuur (van 2 Mton CO2-eq in 2005 naar 0,4 Mton CO2-eq in 2013). Tussen 
2013 en 2016 zijn de emissies van de chemische sector onder het EU ETS relatief stabiel gebleven. 
Bij de evolutie van de uitstoot van de sector moet tevens rekening gehouden worden met het feit 
dat sinds 2005 de hoeveelheid geproduceerde goederen sterk is gestegen; 

• De emissies van de raffinaderijen zijn sinds 2005 relatief stabiel gebleven; 

• De ijzer- en staalsector heeft haar emissies tussen 2005 en 2013 gereduceerd met bijna 1 Mton CO2-
eq (of -17,5%). Sinds 2016 zijn de emissies opnieuw gestegen tot 4,7 Mton CO2-eq. 

• Ook voor de overige sectoren (voeding, keramiek, papier, textiel, …) wordt een daling opgetekend: 
tussen 2005 en 2013 daalde de uitstoot met 0,7 Mton CO2-eq (of -20%), daarna zijn de emissies min 
of meer constant gebleven. 

 

Figuur 3-8. Evolutie Vlaamse ETS emissies: industriële sectoren 
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4 EVALUATIE VOORTGANG NIET-ETS DOELSTELLING 

4.1 GLOBALE EVALUATIE NIET-ETS DOELSTELLING 

4.1.1 Niet-ETS reductiepad 2013-2020 

Conform de Effort Sharing Decision wordt het beginpunt van het reductiepad in 2013 bepaald door het 
gemiddelde van de uitstoot in de jaren 2008, 2009 en 2010, terwijl het eindpunt voor Vlaanderen bepaald 
wordt door de Vlaamse niet-ETS uitstoot in 2005 te verminderen met 15,7% (Figuur 4-1).  

 

Figuur 4-1. Illustratie van de bepaling van het Vlaamse emissiereductiepad voor de niet-ETS uitstoot. 

 
Voor het Vlaamse Gewest is de emissieruimte voor de jaren 2013-2020 conform het intra-Belgische 
samenwerkingsakkoord (zie hoofdstuk 2.3.1) samengevat in Tabel 4-1. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
48.048.531 46.959.027 45.869.527 44.780.029  43.016.898  42.062.926  41.108.962  40.155.005  

Tabel 4-1. Niet-ETS emissieruimte voor Vlaanderen (uitgedrukt in ton CO2-eq). 

4.1.2 Stand van zaken niet-ETS balans 2013-2020 

Op basis van de niet-ETS-emissie- en prognosecijfers kan er, over de periode 2013-2020, een tekort aan 
uitstootruimte verwacht worden ten belope van 6 Mton CO2-eq (Figuur 4-2). Voor de jaren 2013-2015 werd 
hierbij gebruik gemaakt van de inventarisgegevens die door de Europese Commissie werden gebruikt voor 
de officiële opmaak van de jaarlijkse niet-ETS afrekeningen. Deze gegevens wijken in beperkte mate af van 
de meest recente (geactualiseerde) inventarisgegevens voor de jaren 2013-2015 zoals gerapporteerd op 15 
januari 2018 en zoals vermeld in Tabel 3-1. 

Deze gecumuleerde balans van 6 Mton CO2-eq blijft relatief beperkt tot 1,8 % van de totale Vlaamse 
emissieruimte van 352 Mton CO2-eq over de periode 2013-2020. 
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Figuur 4-2. Niet-ETS balans 2013-2020 

Voor de eerste jaren van de nalevingsperiode (2013-2015) werden er overschotten gerealiseerd. Vlaanderen 
maakt hierbij gebruik van het in de Europese regelgeving voorziene mechanisme van sparen (banking) 
van emissieruimte naar een volgend jaar van de nalevingsperiode. Indien de niet-ETS uitstoot van een 
lidstaat in een bepaald jaar lager is dan haar jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar, mag het ongebruikte 
deel van zijn de emissieruimte immers overdragen worden naar de volgende jaren tot 2020. Voor de jaren 
2013 en 2014 heeft Vlaanderen al dergelijke bankingtransacties geïnitieerd (Tabel 4-2). 

Nalevingsjaar 
Jaarlijkse emissie- 

ruimte (AEAs) 

Niet-ETS-emissies8 

(ton CO2-eq) 

Overschot 

(AEAs) 

Bestemming 

overschot 

2013 48.048.531 45.987.372 2.061.159 Gespaard voor 2015 

2014 46.959.027 43.268.578 3.690.449 Gespaard voor 2016 

Tabel 4-2. Bankingtransacties voor de jaren 2013-2014 

In tweede instantie zal Vlaanderen een beroep kunnen doen op de opgebouwde bufferhoeveelheid aan 
Kyoto-eenheden om een resterend tekort te overbruggen. Zoals voorzien in het VMP 2013-2020 houdt 
Vlaanderen momenteel een buffer van Kyoto-eenheden aan als een vorm van verzekering tegen de grote 
onzekerheden die verbonden zijn aan de prognoses, het effect van het bestaande beleid en de impact van 
externe parameters (weersomstandigheden, economische groei, energieprijzen, …). Het totaalvolume van 
deze buffer bedraagt op dit moment 2.274.856 Kyoto-eenheden. Op basis van het momenteel beschikbare 
cijfermateriaal zal Vlaanderen met deze buffer haar volledige tekort niet kunnen dekken. Vlaanderen zal 
daarom de effecten van het lopende beleid accuraat blijven monitoren.   

                                              
8 De niet-ETS emissies voor 2013 en 2014 werden door de Europese Commissie bepaald op basis van de emissie-inventaris zoals gerapporteerd en 
gevalideerd in 2016. Deze emissiegegevens wijken licht af van de meest recente inventarisgegevens zoals gehanteerd in voorliggend 
voortgangsrapport. 
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4.2 TRANSPORT EN MOBILITEIT 

4.2.1 Evolutie indicatoren 

Tabel 4-3 geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren voor de transportvolumes over de weg. 
De bron en de methodologie voor het bepalen van het aantal gereden kilometers door het wegverkeer, 
wijzigde vanaf 2013. De FODMV leverde de data voor de periode 2010-2012, vanaf 2013 was dit het Vlaams 
Verkeerscentrum. De gewijzigde methodologie leidde tot een verminderde inschatting van het totaal 
aantal gereden kilometers met 1%. De activiteit van de personenwagens werd lager ingeschat, vooral op 
landelijke wegen. Er werd wel meer zwaar vervoer ingeschat, vooral meer in steden/dorpen maar minder 
op snelwegen. Door deze wijzigingen zijn de gereden kilometers 2010-2012 dan ook niet volledig 
vergelijkbaar met die van de daaropvolgende jaren. De evolutie van de verkeersindicatoren is voor de 
periode 2013-2016 wel gesteund op één en dezelfde methodologie en kan dus op een volledig consistente 
manier geanalyseerd worden. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personenvervoer 
      

 

Voertuigkm (miljoen vkm) 45.519 46.287 47.094 45.068 45.753 46.494 46.979 

Voertuigkm (Evolutie tov 2010)  +1,7% +3,5% -1,0% +0,51% +2,1% +3,2% 

Personenwagen (miljoen vkm) 44.332 45.090 45.877 43.953 44.622 45.356 45.847 

Bus (miljoen vkm) 397 396 399 367 373 380 380 

Motor en Motorfiets (miljoen vkm) 790 801 818 747 758 758 751 

Vrachtvervoer        

Voertuigkm (miljoen vkm) 11.136 11.178 11.224 11.312 11.731 12.019 12.431 

Voertuigkm (Evolutie tov 2010)  0,4% 0,8% 1,6% 5,4% 7,9% 11,6% 

Bestelwagen (miljoen vkm) 6.044 6.097 6.164 5.965 6.221 6.399 6.710 

Vrachtwagen (miljoen vkm) 5.091 5.081 5.060 5.347 5.510 5.620 5.720 

Totaal (personen + vrachtvervoer)        

Voertuigkm (miljoen vkm) 56.654 57.466 58.318 56.379 57.484 58.513 59.410 

Voertuigkm (Evolutie tov 2010)  +1,4% +2,9% -0,5% +1,5% +3,3% +4,9% 

Tabel 4-3. Overzicht indicatoren volumes wegvervoer Vlaanderen (bron: VMM, januari 2018) 

De globale groei van het wegverkeer in de periode 2010-2016 bedraagt 5%. Het personenvervoer kende 
in deze periode een groei met 3%. Het goederenverkeer vertoont vooral de laatste jaren een sterke groei 
die resulteert in een toename met 12% in de periode 2010-2016. In deze periode bedraagt de groei voor 
bestelwagens en vrachtwagens respectievelijk 11% en 12%. 

De omvang en de samenstelling van het nieuwe en volledige voertuigenpark beïnvloedt in belangrijke 
mate de uitstoot die veroorzaakt wordt door de transportsector. Uit Tabel 4-4 blijkt dat het aandeel van 
dieselvoertuigen bij nieuw verkochte voertuigen reeds verschillende jaren afneemt, tot 51% in 2016. Dit is 
het gevolg van het feit dat zelfs de nieuwste Euro 6 norm niet volstaat om de vooropgestelde NOx-
emissiedoelstellingen te halen en hierdoor beleid wordt gevoerd om de aankoop van dieselwagens af te 
remmen. De verschuiving vond voornamelijk plaats in de richting van benzinevoertuigen. Ondanks een 
sterke relatieve groei van alternatieve technologieën zoals batterij elektrische voertuigen (BEV), plug-in 
hybride elektrische voertuigen (PHEV), waterstof brandstofcel voertuigen (H2F) en aardgasvoertuigen 
(CNG) vertegenwoordigden deze 3 technologieën samen in 2016 slechts een kleine 3% van de nieuw 
verkochte personenwagens. 

De evoluties in de markt van nieuw verkochte personenwagens vertalen zich geleidelijk in de 
samenstelling van het volledige wagenpark. Ook daar daalt het aandeel dieselwagens, stijgt het aandeel 
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benzinewagens en begint het aandeel alternatieve aandrijvingen zichtbaar te worden. De omvang van 
het Vlaamse personenwagenpark steeg met 10% tussen 2010 en 2016. 

Indicator  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nieuwe 
personen-
wagens 

Totaal 283.784 305.255 270.849 268.050 263.324 281.771 310.807 

 Aandeel 
bedrijfswagens 

38% 41% 49% 47% 48% 52% 55% 

 Diesel 73,0% 73,4% 67,6% 62,9% 60,4% 59,7% 50,5% 

 Benzine 26,8% 26,5% 32,1% 36,8% 38,8% 39,1% 46,4% 

 BEV, PHEV, H2F 0,01% 0,04% 0,20% 0,21% 0,50% 1,01% 2,38% 

 CNG  0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,28% 0,19% 0,65% 

 LPG 0,10% 0,06% 0,06% 0,03% 0,03% 0,02% 0,03% 

 Gemiddelde CO2-
uitstoot - 
homologatiewaarde 
(g/km) 

138 129 130 126 123 119 117 

 Gemiddelde 
Ecoscore 

60 62 62 63 64 66 67 

Volledig 
personen-
wagen-
park 

Totaal  3.107.424 3.156.212 3.225.513 3.260.950 3.311.245 3.362.840 3.428.052 

 Aandeel 
bedrijfswagens 

16,1% 16,5% 16,0% 16,0% 16,2% 16,7% 18,0% 

 Diesel 61,5% 62,6% 62,6% 62,4% 62,0% 61,2% 59,2% 

 Benzine 37,8% 36,8% 36,9% 37,1% 37,6% 38,3% 40,1% 

 BEV, PHEV, H2F 0,001% 0,005% 0,02% 0,03% 0,07% 0,14% 0,35% 

 CNG 0,002% 0,004% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,11% 

 LPG 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 

 Gemiddelde CO2-
uitstoot - 
homologatiewaarde 
(g/km) 

165 161 158 155 152 149 145 

 Gemiddelde 
Ecoscore 

52 53 55 56 57 58 59 

Tabel 4-4. Overzicht van de parameters van het Vlaamse voertuigenpark (bron: DIV, Ecoscore-rapporten). 

De gemiddelde CO2-uitstoot per km van de nieuwe voertuigen daalde in de periode 2010-2016 met 15%. 
Dit wijst erop dat de Europese CO2-regelgeving voor passagierswagens9 een zekere impact heeft gehad in 
deze periode. De uitdaging voor de komende jaren bestaat erin om deze trend door te trekken om de EU-
wijde doelstelling van 95 g CO2/km te bereiken in 2021. Het betreft hier evenwel evoluties van de 

                                              
9 Verordening (EG) nr. 443/2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's 
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homologatiewaarde die in labo-omstandigheden worden bepaald. Voor de bepaling van de Vlaamse 
uitstoot worden de homologatiewaarden niet rechtstreeks overgenomen, maar worden meer realistische 
emissies berekend en vermeld in de emissie-inventaris. Deze emissiefactoren vormen een betere 
weerspiegeling van de uitstoot in reële omstandigheden. Rekening houdend met de reële CO2-uitstoot zien 
we een stabilisatie in de periode 2010-2016 voor het volledige personenwagenpark. 

De uitstoot door personenvervoer wordt in belangrijke mate bepaald door de vervoermiddelen die 
aangewend worden. Een hoger aandeel gemeenschappelijk vervoer leidt doorgaans tot een lagere uitstoot 
van broeikasgassen voor zover het aantal kilometer over de weg door auto’s hierdoor daalt. In de periode 
2000-2007 daalde het modale aandeel10 van de auto/moto van 84% naar 80%, maar de laatste jaren bleef 
dat aandeel stabiel. In dezelfde periode nam het aandeel van het openbaar vervoer toe van 4% naar 6% 
voor lijnbus en tram en van 6% naar 7% voor de trein. Het openbaar vervoer realiseerde dus wel een 
beperkte modale verschuiving, maar de auto blijft nog steeds dominant.  

Voor het goederenverkeer blijft het wegverkeer het grootste aandeel van de vervoerde volumes11 
innemen. Het aandeel van het wegvervoer in het totale goederenvervoer vertoonde een stijgende trend 
vanaf 2000, met een piek van 81 % in 2009. De laatste jaren lag dat aandeel wat lager dan in 2009, maar 
nog steeds een stuk hoger dan in 2000. De meer milieuvriendelijke modi spoor en binnenvaart slaagden 
er dus niet in het aandeel van het wegverkeer in het totale goederenvervoer te verkleinen. 

4.2.2 Evolutie emissies 

De niet-ETS transportsector was in 2016 verantwoordelijk voor een uitstoot van 16,3 Mton CO2-eq of 35% 
van de totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies. De emissies in de transportsector zijn samengesteld 
uit enerzijds emissies van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg en anderzijds 
(relatief beperkte) emissies van spoorverkeer, scheepvaart (zowel zeescheepvaart (binnenlands aandeel) 
als binnenvaart), emissies van gasstations ten gevolge van (de)compressie van aardgas en offroad 
voertuigen in zee- en luchthavens (Figuur 4-3). Enkel het verbruik van fossiele brandstoffen wordt in 
rekening gebracht in het kader van de niet-ETS emissies. Dit betekent dat elektriciteitsproductie voor het 
geëlektrificeerd vervoer (elektrische treinen, trams en wegvoertuigen) buiten het toepassingsgebied valt. 
De CO2-emissies van biobrandstoffen worden gelijk gesteld aan nul conform de Europese en internationale 
inventarisatierichtlijnen. Intra-Europese CO2-luchtvaartemissies vallen in de periode 2013-2020 onder de 
ETS regeling, terwijl extra-Europese luchtvaartemissies en scheepvaartemissies (bunkers) niet gedekt 
worden door internationale klimaatovereenkomsten. De broeikasgasemissies in de transportsector hebben 
dus vooral betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen voor het personenverkeer en het 
goederenvervoer over de weg, het spoorverkeer (dieseltreinen) en de binnenvaart. 

Zoals vermeld in het VMP heeft de correctiefactor voor brandstofverkoop (of brandstofsurplus) een 
belangrijk aandeel in de totale transportemissies. Deze correctie vloeit voort uit een verschil tussen 
emissies berekend met emissiemodellen en de gerapporteerde emissies op basis van federale 
brandstofverkoopcijfers voor het wegverkeer. De voorbije jaren fluctueert deze brandstofsurplus tussen 
9 en 12% van de gemodelleerde emissies. 

 

                                              
10 Bron: MIRA indicatorrapport, http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/personenkilometers-
van-personenvervoer/ 
11 Bron: MIRA indicatorrapport, http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/tonkilometers-van-
goederenvervoer/ 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/personenkilometers-van-personenvervoer/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/personenkilometers-van-personenvervoer/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/personenkilometers-van-personenvervoer/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/tonkilometers-van-goederenvervoer////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/tonkilometers-van-goederenvervoer////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/transport/activiteiten-van-transport/tonkilometers-van-goederenvervoer////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Figuur 4-3. Verdeling van de Vlaamse niet-ETS transportuitstoot van broeikasgassen in 2016. 

Uit Figuur 4-3 blijkt duidelijk dat het wegvervoer bepalend blijft voor de uitstoot door de transportsector 
als geheel. De evolutie van de emissies van het wegverkeer voor Vlaanderen wordt weergegeven in Figuur 
4-4. 

 

Figuur 4-4. Evolutie van de broeikasgasuitstoot van het wegverkeer in Vlaanderen voor de periode 1990-2016 (in 
kton CO2-eq) 

De totale emissies in de transportsector vertonen een stijgende trend die resulteert in een globale toename 
met 27% in de periode 1990-2016. Deze stijging is te wijten aan de toegenomen emissies van het wegverkeer 
met 29% en in het bijzonder van het goederenverkeer met 54%. In 2008-2009 was er omwille van de 
financieel-economische crisis een sterke terugval in de activiteit en emissies van het vrachtvervoer over 
de weg, gevolgd door een toename vanaf 2012. Ondanks de stijgende brandstofefficiëntie van voertuigen 
en een stijgend gebruik van biobrandstoffen (die als CO2-neutraal beschouwd worden), daalt de emissie 
van broeikasgassen nog steeds niet omwille van de verder toegenomen activiteit.  
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4.2.3 Beleidsevoluties 

4.2.3.1 Beheersing van het aantal voertuigkilometers over de weg 

Sturende prijszetting voor voertuigkilometers over de weg 

Het grootste reductiepotentieel is te vinden in een tastbare wegbeprijzing zoals de invoering van een 
gedifferentieerde kilometerheffing zowel voor goederen- als personenverkeer. Daarom werd er verder 
werk gemaakt van de invoering van een gedifferentieerde kilometerheffing voor vrachtwagens en werd 
een onderzoek uitgevoerd naar de uitwerking van een plan van aanpak bij de mogelijke introductie van 
een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen. 

Sinds 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van kracht in de drie 
gewesten. De decreten en ordonnantie legden onder meer de tarieven en het netwerk vast. De 
kilometerheffing wordt gemoduleerd naar plaats en naar voertuigkarakteristieken, zoals het gewicht en 
de euronorm van de vrachtwagen. 

Aanvullende maatregelen voor de beheersing van het aantal auto- en vrachtwagenkilometers over 
de weg 

Naast kilometerheffing zijn er nog andere aangrijpingspunten om de groei van het wegverkeer zowel voor 
personen als goederen te beheersen.  

Voor personenvervoer stimuleert de Vlaamse overheid carpoolen en autodelen, telewerken en gebruik 
van de fiets met als doelstelling het modaal aandeel van het personenwagens terug te brengen tot 60%. 
Inzake de uitbouw van fietsinfrastructuur ligt de prioriteit op aanleg van fietssnelwegen en bovenlokale 
fietsverbindingen in congestiegevoelige regio's, als onderdeel van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk. Het pendelfonds werd hervormd in functie van een betere ontsluiting van 
bedrijventerreinen en in relatie tot de uitwerking van basisbereikbaarheid waarbij expliciet wordt ingezet 
op bereikbaarheid van bestemmingen inzake woon-werkverkeer. Inzake openbaar vervoer onderzoekt De 
Lijn de reorganisatie van het openbaar vervoernetwerk conform de principes van "basisbereikbaarheid". 
Hierbij herschikt De Lijn, op het kern- en aanvullend net van het stads- en streekvervoer, het aanbod op 
een vraaggestuurde wijze. 

Voor goederenvervoer wordt ingezet op de optimalisatie van de logistieke keten en het verbeteren van 
de fijnmazige distributie.  

In de schoot van het VIL wordt het platform ‘Multimodaal.Vlaanderen’ opgericht. De missie van het 
platform ‘Multimodaal.Vlaanderen’ luidt: als modusneutraal en onafhankelijk platform bedrijven 
informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een mental shift leidt tot een optimale moduskeuze per 
goederenstroom. ‘Multimodaal.Vlaanderen’ stelt zich tot doel om een duidelijk waarneembare wijziging in 
mindset te realiseren bij verladers en logistieke dienstverleners. Deze mental shift moet leiden tot het 
efficiënt(er) inzetten van de juiste modi voor het juiste bedrijf en de juiste stromen. Om deze mindset te 
realiseren zal het platform ‘Multimodaal.Vlaanderen’ inzetten op vier hoofdactiviteiten: informeren, 
sensibiliseren, bedrijfsondersteuning en beleidsondersteuning. ‘Multimodaal.Vlaanderen’ ambieert om 
tegen 2020 800 miljoen tonkm en tegen 2030 6,3 miljard tonkm over te hevelen van de weg naar 
alternatieve vervoersmodi en dit teneinde de door het Federaal Planbureau voorspelde groei van 44% in 
het wegvervoer op te vangen. De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en het VIL wordt gesloten 
voor een periode van vijf jaar (15/07/2017- 14/07/2022). 

Het Vlaams beleidskader “stedelijke logistiek” werd opgesteld. De acties uit dit beleidskader worden in 
2017 en 2018 verder uitgewerkt. Er komt een centraal aanspreekpunt stedelijke logistiek binnen de Vlaamse 
overheid en de Vlaamse Overheid vervult een faciliterende rol naar de steden en gemeenten. Er wordt 
samen met de stakeholders gewerkt aan richtlijnen om logistiek een plaats te geven in de gemeentelijke 
mobiliteitsplannen. Een nieuwe Wegwijzer voor duurzame en efficiënte stedelijke logistiek maakt de lokale 
besturen verder wegwijs in dit thema. Multimodale oplossingen krijgen in dit alles de nodige aandacht. 
We zoeken ook naar kostenefficiënte manieren om data te ontsluiten en te verzamelen. We onderzoeken 
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of via bestaande technologie (ANPR, data kilometerheffing vrachtwagens, …) het inzicht in stedelijke 
logistieke vervoersbewegingen kan vergroot worden. Ook wordt bekeken of er een Vlaamse bijdrage kan 
geleverd worden om lokaal ontwikkelde projecten of modellen op te schalen naar andere steden. 

Uit de analyse van de indicatoren in hoofdstuk 4.2.1 blijkt duidelijk dat er nog een belangrijke weg af te 
leggen is om de modale verdeling significant te wijzigen en om het aantal kilometers over de weg te 
matigen. 

4.2.3.2 Verbetering van de milieukenmerken van de voertuigvloot en hun brandstoffen 

Europese voertuignormen 

Een vergroening van de voertuigen komt mee tot stand via Europese regelgeving. De analyse van de 
indicatoren in hoofdstuk 4.2.1 toont aan dat dit zijn vruchten afwerpt. De CO2-emissies per 
voertuigkilometer dalen voor nieuwe voertuigen. Momenteel zijn er verplichtingen vastgelegd tot 2021. 
Voor de periode nadien is eind 2017 een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd. Voor zwaar 
vervoer werd een procedure goedgekeurd om de CO2-emissies te bepalen. Deze procedure legt vast dat 
CO2-emissies van nieuwe vrachtwagens op een geharmoniseerde en gecertificeerde methode moeten 
bepaald worden met behulp van de VECTO-tool. Hiermee zullen CO2-emissies van vrachtwagens 
gemonitord en gerapporteerd worden, wat een eerste belangrijke stap is om later normen te kunnen 
vastleggen.  

Fiscale instrumenten 

De vergroende belasting op inverkeerstelling (BIV) die van kracht is sinds maart 2012 heeft zijn effect niet 
gemist. Sinds 2012 is er een duidelijke trendbreuk zichtbaar: het aandeel benzinewagens ingeschreven 
door particulieren neemt toe (zie ook hoofdstuk 4.2.1). Hoewel deze trendbreuk aanvankelijk tot een lichte 
stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot geleid heeft, trad vanaf 2013 een daling op van de gemiddelde 
CO2-uitstoot per voertuigkilometer en dit ondanks de verdere toename van het aandeel benzinewagens.  

In 2015 is de BIV hervormd en is een groene component ingevoerd voor de berekening van de jaarlijkse 
verkeersbelastingen (VKB). Eind 2016 werd de verkeersfiscaliteit voor bestelwagens op analoge wijze 
vergroend. De aanpassing geldt voor nieuwe inschrijvingen sinds 1 juli 2017. De vrijstelling voor elektrische 
en CNG-bestelwagens zal ook van toepassing zijn op reeds ingeschreven voertuigen. 

Stimuleren gebruik alternatieve voertuigtechnologieën 

Eind 2015 keurde de Vlaamse Regering een actieplan goed om de doorbraak van voertuigen met een zeer 
lage uitstoot te ondersteunen. Het actieplan ‘Clean Power for Transport’ vertrekt vanuit de vaststelling 
dat elektriciteit momenteel de beste perspectieven biedt in de zoektocht naar een koolstofarme en 
milieuvriendelijke mobiliteit tegen 2050, zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Aardgas 
kan er in tussentijd mee voor zorgen dat de vloot snel milieuvriendelijker wordt en is ook makkelijker 
toepasbaar voor grotere voer- en vaartuigen (vrachtwagens, schepen en andere). Het actieplan bevat een 
aantal concrete doelstellingen voor 2020.  

Het actieplan schuift een aantal duidelijke doelstellingen naar voor die zorgen voor een straatbeeld met 
een groter aandeel alternatieve voertuigen en die een eerste stap zijn naar een volwaardige markt voor 
deze voertuigen en de bijhorende infrastructuur. Het einddoel in 2020 is samengevat in Tabel 4-5. 

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt gerekend op een autonome ontwikkeling van de markt én op 
een mix van stimulerende en begeleidende maatregelen vanwege de overheid.  
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De volgende maatregelen zijn in werking sinds begin 2016: 

• een aankooppremie van maximaal 5.000 euro voor zero-emissiewagens (elektrisch); 

• geen belasting op inverkeerstelling meer voor deze wagens (elektrisch; aardgas tot 2020); 

• geen jaarlijkse verkeersbelasting meer voor deze wagens (elektrisch; aardgas tot 2020); 

• start om basisinfrastructuur van 5.000 elektrische laadpunten uit te bouwen tegen 2020; 

• eigenaars van elektrische wagens kunnen een laadpaal aanvragen onder bepaalde voorwaarden; 

• start om een databank op te bouwen waarin alle laadpunten worden opgenomen. 

 

 2015 2020 

Marktaandeel BEV  7,5% 

BEV-vloot 2.000 60.500 

PHEV-vloot 2.300 13.600 

Laadpunten 430 7.400 

   
Marktaandeel CNG  5% 

CNG-vloot 2.000 41.000 

CNG-tankstations 50 300 

   
H2-tankstations 0 20 

Tabel 4-5: Indicatoren voor alternatieve voertuigen zoals opgenomen in  
het actieplan Clean Power for Transport. 

Voorbeeldrol Vlaamse overheid, nichevloten en groen openbaar vervoer 

De Vlaamse overheid neemt een voortrekkersrol op zich door de gemiddelde Ecoscore van haar eigen 
wagenpark te verhogen en het brandstofverbruik te verminderen. Hiertoe werden de drempelwaarden 
uit de omzendbrief rond verwerving van voertuigen aangescherpt. Het aankoop- en leasebeleid voor de 
diensten van de Vlaamse overheid werd hierdoor in 2017 sterk aangepast. Zo schakelde AWV, de entiteit 
met de grootste dienstvoertuigenvloot van de Vlaamse overheid, bij de aankoop van nieuwe 
dienstvoertuigen over naar CNG-voertuigen. 57 % van de nieuw aangekochte dienstvoertuigen (45 CNG/ 
79 totaal) waren CNG-voertuigen. 

In het kader van het Vlaams Actieplan Clean Power for Transport werkte een werkgroep voorstellen uit 
voor de verduurzaming van de Vlaamse overheidsvloot. De conceptnota voorziet ook de oprichting van 
een werkgroep voor het uitwerken van acties voor de verduurzaming van nichevloten zoals bussen (De 
Lijn, private exploitanten), taxi’s, autodeelprojecten, koerierdiensten, thuiszorg,… De versnelde 
vergroening van de busvloot van De Lijn blijkt uit het aankoopbeleid, dat met een groot aandeel hybride 
bussen wordt gericht op duurzaamheid. Daarbij is het de ambitieuze doelstelling om het aanbod in 
stedelijke omgevingen tegen 2025 enkel nog met groene bussen uit te voeren (i.e. bussen met alternatieve 
aandrijving: hybride, waterstof, elektrische,… voertuigen) en waarbij er in de eigenlijke stadskernen louter 
elektrisch gereden wordt. Gespreid over heel 2017 worden in totaal nog 202 bussen in gebruik genomen, 
van de bestelling uit 2015. In 2017 wordt een gemengde bestelling geplaatst over 2 jaar voor diesel EURO 
VI- en dieselhybride bussen, die op streeklijnen de verouderde bussen moeten vervangen en voor nieuwe 
hybride bussen, die ingezet worden op de frequent halterende, voornamelijk stedelijke lijnen. Het totaal 
geraamd aantal voertuigen bedraagt 230, verdeeld over 6 percelen. De gunningsbeslissing wordt voor de 
eerste percelen voorzien in het najaar 2017 (standaard- en citybussen), gevolgd door de trambussen en 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 36 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

begin 2018 door de gelede bussen. Deze timing is onder voorbehoud van een vlot verloop van de 
verschillende aanbestedingsprocedures. 

Een extra budget van 9 miljoen euro uit het klimaatfonds wordt gevrijwaard voor het aankopen van 
voertuigen met alternatieve aandrijving (zie ook hoofdstuk 7). In 2017 wordt de voorbereiding getroffen 
zodat op enkele locaties in de stedelijke omgeving een opstartproject gerealiseerd kan worden met 
batterij-elektrische bussen voor dagelijkse exploitatie. Deze projecten dienen de aanzet te zijn voor de 
uitbouw van buslijnen met elektrische bussen. Hiervoor is de aanbesteding recentelijk gestart.  In het 
nieuwe bestek voor uitbesteding van busdiensten (exploitantencontracten) zijn enkele criteria toegevoegd 
die de milieuvriendelijkheid van het buspark moeten garanderen en opkrikken. 

In 2017 werd de toestemming gegeven om een LNG/CNG moederstation in te planten op de dienstenzone 
te Heverlee (richting Brussel) en een CNG dochterstation richting Leuven, mits de veiligheidsstudie door 
alle bevoegde instanties wordt goedgekeurd. De plaatsing kader in het CEF-project ‘CNG Connect’.  Hierbij 
wordt op een innovatieve wijze LNG/CNG aangeboden op een net-onafhankelijke manier. Een van de 
hindernissen voor de realisatie van dergelijke stations wordt hierdoor weggenomen, er is immers geen 
aansluiting op een ondergrondse leiding nodig.  

Federaal beleid omtrent brandstofprijzen 

De federale overheid beïnvloedt de samenstelling van het wagenpark door haar beleid rond accijnzen.. 
Sinds 1 november 2015 zorgde het positieve kliksysteem voor een accijnsverhoging van 87,7097 €/1000 liter 
op diesel, terwijl het negatieve kliksysteem zorgde voor een accijnsverlaging van 50,0614 €/1000 liter op 
benzine. 

Er wordt echter een uitzondering voorzien zodat deze maatregel geen invloed heeft op de zogenaamde 
professionele diesel. In de praktijk betekent dit dat de aan de gebruikers van professionele diesel terug te 
betalen bedragen telkens verhoogd worden overeenkomstig met de verhoging van de bijzondere accijns 
op diesel. 

Deze aanpassing alsook beleidswijzigingen in onze buurlanden zijn ook van belang in het kader van de 
evolutie van het grensoverschrijdend tanken (dat mee bepalend is voor de omvang van het 
brandstofsurplus). 

De federale overheid heeft een aantal instrumenten in handen die een sterke invloed kunnen hebben op 
de samenstelling van het bedrijfswagenpark. Hieronder vallen in het bijzonder: het voordeel van alle aard 
voor de werknemer, de sociale bijdrage van de werkgever en de aftrekbaarheid op de bedrijfsbalans van 
de aankoop van een bedrijfswagen. Op dit moment zijn deze instrumenten sterk gericht op CO2-emissies. 
Hierdoor is het aandeel dieselvoertuigen bij bedrijfswagens veel hoger dan bij wagens ingeschreven op 
naam van particulieren. De federale regering werkt aan een mobiliteitsvergoeding die een alternatief zou 
kunnen vormen voor de bedrijfswagen. 

4.2.3.3 Een energiezuinig rij- en mobiliteitsgedrag 

Hervorming rijexamen en rijopleiding 

Ecodriving maakt onderdeel uit van zowel het praktisch als het theoretisch rijexamen. Dit werd verder 
verduidelijkt in het curriculum voor de rijopleiding.  

Ook in de app en het handboek Rijbewijzer, die ontwikkeld werden om kandidaten te ondersteunen in 
hun rijopleiding, wordt aandacht besteed aan ecologisch rijden.  

Handhavingsbeleid snelheidsbeperking 

De voorziene acties worden uitgevoerd. In 2017 zullen er op 2 snelweglocaties trajectcontroles in gebruik 
genomen worden. 

Sinds 2013 werden er op gewestwegen jaarlijks trajectcontroles gerealiseerd. De bestellingen en 
voorbereidende werken zijn gestart om nog 20 bijkomende trajectcontroles op gewestwegen te realiseren 
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in 2018. Alle locaties en trajecten werden uitgekozen op basis van hun historiek inzake aantal en de ernst 
van ongevallen die te wijten waren aan overdreven snelheid.  

4.2.3.4 Efficiëntieverbeteringen in de scheepvaart 

Ondersteuning voor emissie-reducerende technologieën binnenvaart 

In uitvoering van het 3E Binnenvaartactieplan werd o.a. de 360°-studie “Roadmap verduurzaming 
Belgische binnenvaart” afgerond in de periode 2013-2014. Deze studie leidde o.a. tot de ontwikkeling van 
twee steunmaatregelen ter vergroening van de binnenvaart: 

- Investeringssteun voor hermotorisatie van kleine schepen: deze investering heeft positieve invloed 
op de energie-efficiëntie van de motor, de broeikasgasuitstoot en de luchtkwaliteit. 

- Investeringssteun voor nabehandelingstechnieken in middelgrote en grote schepen: deze 
investeringen hebben voornamelijk een positieve invloed op de luchtkwaliteit. 

Deze steunmaatregelen zijn in de markt gezet, en worden geüpdatet in functie van voortschrijdend inzicht 
en wijzigende randvoorwaarden.  

In een samenwerking tussen de waterwegbeheerder (De Vlaamse Waterweg), Kenniscentrum Binnenvaart 
Vlaanderen en Haven van Antwerpen is een projectaanvraag opgezet om met middelen uit het Belgisch 
Fonds voor de Binnenvaart het onderzoek naar “nieuwe technieken die bijdragen tot milieuvriendelijke 
investeringen in de Belgische binnenvaart” te bewerkstelligen. Hiertoe zal een vergroeningsconsulent 
aangeworven worden die tijdens de eerste helft van 2018 van start kan gaan voor een periode van 3 jaar. 

Reglementair en logistiek kader voor vloeibaar aardgas scheepvaart 

Vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas of LNG) is voornamelijk wat luchtkwaliteit betreft een brandstof 
met een groot emissie-reducerend potentieel. Ook wat betreft de uitstoot van broeikasgassen kan deze 
brandstof voordelig zijn. Op Vlaams en internationaal niveau worden stappen ondernomen om LNG als 
scheepsbrandstof ingang te doen vinden. De acties van Vlaanderen inzake LNG als scheepsbrandstof 
worden opgenomen in het Vlaams Actieplan Clean Power for Transport. 

In Vlaanderen wordt er momenteel nog niet zoveel op LNG gevaren, maar er is wel geïnvesteerd in de 
noodzakelijke voorzieningen. In de maritieme sector neemt de vraag toe en zijn er ook diverse LNG-
schepen in aanbouw. De vraag naar LNG voor zeeschepen zal de komende jaren toenemen in de Vlaamse 
zeehavens, vooral in Zeebrugge en Antwerpen. LNG-bunkering is nu reeds mogelijk in alle Vlaamse 
zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende) via mobiele installaties. In Zeebrugge is er inmiddels 
een bijkomende vaste bunkerfaciliteit op de LNG terminal van Fluxys in gebruik genomen. Sinds het 
voorjaar van 2017 zijn schip-tot-schip bunkeroperaties mogelijk met het LNG bunkerschip “ENGIE. 
Zeebrugge” met als thuisbasis Zeebrugge, maar ook actief in de Vlaamse, Franse en Nederlandse 
Noordzeehavens. Tegen eind 2017 zou ook in de haven van Antwerpen een vaste bunkerfaciliteit 
operationeel worden.  Doel is om de verdere ontwikkelingen aan te moedigen en te faciliteren, waarbij 
op middellange termijn de noodzaak naar bijkomende locaties onderzocht wordt. 

Wat betreft binnenvaart is er nog geen enkel binnenschip onder Belgische vlag dat op LNG vaart, al 
worden wel al Nederlandse LNG-binnenschepen in Vlaanderen gebunkerd via mobiele installaties. Voor 
binnenvaart zijn er locaties voor bunkering bepaald in de havens van Antwerpen en Gent, in Antwerpen 
wordt een LNG Hub gebouwd die zowel binnenvaart als wegvervoer zal bedienen. Op heden voldoet het 
aanbod aan de vraag, en is er geen vraag naar LNG in de Vlaamse binnenhavens. In de toekomst zal 
worden bekeken of LNG moet worden aangeboden in bepaalde binnenhavens, of dat het aanbod van de 
zeehavens van Antwerpen en Gent – waar veel binnenvaart passeert – volstaat. 

Walstroom 

Vlaanderen zette de voorbije jaren verder in op de optimale benutting van walstroom. Ondersteuning 
van walstroom is eveneens opgenomen worden in het Vlaams Actieplan Clean Power for Transport. 
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Op verschillende plaatsen in de Vlaamse havens en langs het binnenvaartnetwerk bevinden zich sinds 
geruime tijd walstroomfaciliteiten. De voorbije jaren is werk gemaakt van de verdere uitbouw van dit 
netwerk. Ook de komende jaren staat de verdere uitbouw en modernisering van het walstroomnetwerk 
op de agenda van het Vlaams Binnenvaartservices Platform.  

Het Vlaams Klimaatfonds voorzag een investeringssubsidie voor de uitbreiding van walstroomlocaties te 
Evergem en Wijnegem in 2016 (zie hoofdstuk 7), welke inmiddels operationeel zijn.  

In het kader van het TEN-T project ‘Shore Power in Flanders’ werd in 2015 een walstroomvisie uitgewerkt 
voor het uitbreiden van het walstroomnetwerk langs de binnenwateren en havens van het Vlaamse 
Gewest. De exploitatie en het beheer van walstroom in Vlaanderen wordt verder geoptimaliseerd conform 
de walstroomvisie. Deze visie bepaalt in welke gevallen walstroomvoorzieningen minimaal voorzien 
dienen te worden en aan welke eisen deze dienen te voldoen. 

4.2.4 Prognoses 

In het kader van de prognoserapportering aan de Europese Commissie in 2017 (zie hoofdstuk 3.1) en de 
voorbereidingen van de Vlaamse klimaattop werd een nieuw scenario met bestaand beleid uitgewerkt. 
Hieronder worden de belangrijkste aannames van het nieuwe scenario toegelicht. Bij het opstellen van 
het nieuwe scenario werd 2015 als referentiejaar gehanteerd.  

Evolutie verkeersintensiteiten 

De inschatting inzake de evolutie van vervoer over de weg is gebaseerd op groeivoeten van het Federaal 
Planbureau voor het aantal voertuigkilometers. Een sterke stijging wordt verwacht bij zowel het licht als 
het zwaar goederenvervoer met een groei van respectievelijk 11% en 6% in de periode 2015-2020. Voor 
personenwagens wordt een stijgende trend met een toename met 6% vooropgesteld in de periode 2015-
2020.  

Vlootsamenstelling 

In het scenario met bestaand beleid wordt uitgegaan van een autonome evolutie van het wagenpark. 
Alternatieve brandstoffen breken hierbij slechts zeer beperkt door, waarbij enkel rekening werd gehouden 
met beleid tot 2020 dat werd beslist in het kader van Clean Power for Transport.  

Om het Europees beslist beleid te weerspiegelen, o.a. de CO2-norm van gemiddeld 95 g CO2/km in 2021 
voor nieuwe personenwagens, moet de gemiddelde emissiefactor voor personenwagens verminderd 
worden. Er wordt hiertoe uitgegaan van een efficiëntieverbetering van 10% voor nieuwe wagens in de 
periode 2015-2020. Voor nieuwe vrachtwagens werd rekening gehouden met een efficiëntieverbetering 
van 5% in de periode 2015-2020. 

Voor het nieuwe park van bestelwagens en vrachtwagens wordt er in het nieuwe scenario met bestaand 
beleid geen sterke doorbraak van alternatieve brandstoffen verwacht tegen 2020.  

Op basis van overlevingscurves, die afgeleid worden uit de historische vloot, wordt het totaal wagenpark 
voor de toekomstige jaren modelmatig ingeschat. 

Brandstofsurplus 

Het brandstofsurplus schommelt de laatste jaren rond de 10% van de gemodelleerde emissies. In de 
prognoses is rekening gehouden met de brandstofsurplus (12%) van het inventarisjaar 2015. 

Spoorverkeer en scheepvaart (zowel zeescheepvaart (binnenlands aandeel) als binnenvaart) 

De prognoses voor beide modi werden berekend met het Emissiemodel voor Spoor en Scheepvaart 
Vlaanderen (EMMOSS). De emissies van het spoorverkeer hebben enkel betrekking op dieseltreinen.  

Emissies 

Er wordt in het prognosescenario met bestaand beleid verwacht dat de emissies van personenverkeer 
over de weg de komende jaren stabiliseren en resulteren in een toename met 2% in 2020 ten opzichte 
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van 2005. In het scenario met bestaand beleid wordt verwacht dat de emissies van goederenverkeer nog 
verder zullen toenemen resulterend in een toename van 7% in 2020 ten opzichte van 2005 (Figuur 4-5 en 
Tabel 4-6).  

Globaal wordt in de transportsector in dit scenario met bestaand beleid een toename van 4% verwacht 
in de periode 2005-2020.  

Bovenstaande analyse toont aan dat bijkomende, snelle en krachtige inzet op zowel een beheersing van 
de over de weg getransporteerde volumes als op verdergaande vergroening van het wagenpark 
noodzakelijk is om de trend te keren in de richting van de korte en lange termijn klimaatdoelstellingen. 

  

Figuur 4-5. Overzicht emissies en prognoses sector transport (inclusief brandstofsurplus) 

  2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Totale broeikasgasuitstoot sector transport  
(kton CO2-eq) 

15.787 15.068 15.325 16.442 16.313 16.431 

Evolutie broeikasgasuitstoot  
ten opzichte van 2005 sector transport 

 -5% -3% +4% +3% +4% 

Tabel 4-6. Emissies en prognoses sector transport   
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4.3 GEBOUWEN 

4.3.1 Evolutie indicatoren  

Bestaande gebouwen 

In Tabel 4-7 worden de indicatoren voor bestaande gebouwen in de residentiële en tertiaire sector 
vermeld. 

Subsector Indicator  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
(*) 

Residentieel – 
bestaand 

Aantal premies dakisolatie 58.662 69.958 71.644 53.298 41.117 54.015 52.575 

Aantal premies glasvervanging 56.058 58.709 55.047 48.639 
29.508 

(**) 
33.202 

(**) 
29.318 

Aantal premies muurisolatie 9.160 13.240 14.492 21.215 
19.990 
(***) 

26.036 
(***) 

23.997 

Aantal premies vloerisolatie 1.219 1.403 4.368 7.584 6.161 7.503 7.185 

Aantal premies zonneboiler 2.981 3.003 4.452 17.924 6.204 5.908 4.980 

Aantal premies warmtepomp 317 434 1.095 1.125 1.049 1.534 1.351 

Aantal combipremies N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1.189 5.224 4.693 

Gemiddeld EPC-kengetal12 
woningen 

476 448 432 497 482 492 489 

Gemiddeld EPC-kengetal 
appartementen 

283 299 298 300 292 293 293 

Tertiair – 
bestaand 

Aantal premies dakisolatie 635 690 838 669 463 594 652 

Aantal premies glasvervanging 790 900 714 638 377 398 440 

Aantal premies muurisolatie 192 201 204 167 167 195 206 

Aantal premies vloerisolatie 7 4 67 111 87 108 116 

Aantal premies zonneboiler 80 38 68 177 104 77 85 

Aantal premies warmtepomp 62 39 40 70 67 46 38 

Tabel 4-7. Indicatoren sector gebouwen – bestaande gebouwen  

(*) Voorlopige cijfers; (**) inclusief glasdossiers die in een combidossier werden opgenomen; (***) inclusief 
muurisolatiedossiers die in een combidossier opgenomen werden 

Het Energierenovatieprogramma 2020 voor bestaande woningen heeft als doelstelling dat elke Vlaming 
tegen 2020 een energiezuinige woning heeft die beschikt over minstens verbeterd dubbel glas, een 
geïsoleerd dak en een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Om deze ambitieuze doelstelling waar te 
maken, is een coherente set van maatregelen nodig. Het groot aantal toegekende energiepremies van de 
voorbije jaren, laat vermoeden dat er een belangrijke stap is gezet in de richting van de doelstellingen 
van het Energierenovatieprogramma 2020.  

Sinds 2012 daalde het aantal toegekende premies, met uitzondering van die voor muurisolatie. 2015 
vertoonde een positieve kentering ten opzichte van 2014. Deze positieve trend zette zich niet volledig 

                                              
12 Gemiddelde EPC-kengetal voor alle ingediende energieprestatiecertificaten volgens indienjaar. 
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door in 2016. Met uitzondering van de vervanging van enkel glas, liggen de premie-aantallen hoger dan in 
2014, doch bereikten ze het niveau van 2015 niet. De voorlopige cijfers voor het eerste semester van 2017 
geven een verder dalende lijn aan van toegekende premies voor alle maatregelen. Het aantal 
premiedossiers voor binnenmuurisolatie, een nieuwe premie sinds 2017, is voorlopig nog beperkt.  

Uit de tweejaarlijkse enquête energiebewustzijn en energiegedrag13 blijkt dat reeds 85% van de Vlaamse 
woningen geheel of gedeeltelijk beschikt over dakisolatie (Figuur 4-6). 15% van de woningen hinkt op dat 
vlak achterop. Bijna 1 op 2 van de woningen beschikt over muurisolatie, iets meer dan 1 op 3 over 
vloerisolatie en 1 op 5 over kelderisolatie. Voor alle isolatievormen geldt dat hoe recenter de woning, hoe 
vaker er isolatie aanwezig is. Algemeen geldt ook dat gehuurde woningen minder vaak volledig geïsoleerd 
zijn, al is er wel een positieve evolutie merkbaar in dit segment. 

Opvallend voor wat betreft zowel muur-, kelder- als vloerisolatie is dat de reeds gerenoveerde woningen 
vaker niet over isolatie beschikken dan de niet-gerenoveerde woningen. Vooral de woningen van 40 jaar 
of ouder uit de steekproef werden reeds grondig gerenoveerd. Klaarblijkelijk echter lang niet altijd op 
isolatievlak. Dakisolatie wordt vaker wel aangebracht bij een renovatie. In 10% van de bevraagde Vlaamse 
woningen is nog steeds enkel glas aanwezig. Vooral in rijwoningen is nog enkel glas te vinden (16%). De 
aanwezigheid van enkel glas neemt ook toe met de leeftijd van de woning. 

 

Figuur 4-6. Resultaten REG-enquête 2017: Aanwezigheid isolatie (geheel of gedeeltelijk) 

Figuur 4-6 toont aan dat de situatie heel geleidelijk verbetert. De premieaantallen tonen aan dat er nog 
geen versnelling zit in de renovatiegraad.  

Op het vlak van premies in de tertiaire sector kan algemeen worden gesteld dat de positieve kentering die 
in 2015 werd ingezet, zich versterkt heeft doorgezet in 2016. Enkel de investeringen in warmtepompen vielen 
substantieel terug ten opzichte van 2015. De voorlopige cijfers voor het eerste semester van 2017 vertonen 
een terugval ten opzichte van het eerste semester van 2016 voor alle maatregelen en ten opzichte van het 
eerste semester van 2015 en 2014 voor de meeste maatregelen.  

Nieuwe gebouwen 

In Tabel 4-8 worden de indicatoren en bouwnormen voor nieuwe gebouwen in de residentiële en tertiaire 
sector vermeld. Nieuwe eengezinswoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. In Tabel 4-8 is te zien 
dat het gemiddelde E-peil van de nieuwe eengezinswoningen gestaag daalt14. De totale daling van 
aanvraagjaar 2006 naar 2015 bedraagt 46 E-punten, een daling van 54%. De sterke daling voor dossiers 

                                              
13 http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/beknopte%20resultaten%20REG%20enqu%C3%AAte%202017.pdf  
14 EPB cijferrapport 2006-2016, http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/cijferrapport_2017.pdf  

http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/beknopte%20resultaten%20REG%20enqu%C3%AAte%202017.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/cijferrapport_2017.pdf
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vanaf aanvraagjaar 2010, 2012 en 2014 is ongetwijfeld gelinkt met de aanscherping van de maximale E-
peileis van E100 naar achtereenvolgens E80, E70 en E60 voor nieuwe woongebouwen. Ook in de 
appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen. Het gemiddelde E-peil blijft tot 2014 
hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalde ook met meer 40 E-punten van E90 (van aanvraagjaar 
2006) naar E47 (van aanvraagjaar 2014). 

Subsector Indicator  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Residentieel – 
nieuwbouw 

Gemiddelde E-peil15 woningen  65 65 56 55 43 39   

Gemiddelde E-peil appartementen 70 69 62 61 47     

Gemiddelde K-peil woningen 33 37 34 33 31 31 30 

Gemiddelde K-peil appartementen 33 38 34 34 31 31   

Gemiddelde netto energiebehoefte 
voor verwarming woongebouwen 
(kWh/m2) 

57 58 49 48 43 45   

Maximale E-peil nieuwbouwwoningen 80 80 70 70 60 60 50 

Tertiair – 
nieuwbouw 

Gemiddelde E-peil scholen 63 70 61 58 52     

Gemiddelde K-peil scholen 30 35 33 31 35     

Gemiddelde E-peil kantoren 77 82 62 60 47     

Gemiddelde K-peil kantoren 32 37 33 32 31     

Gemiddelde K-peil andere specifieke 
bestemmingen 

32 37 33 32 30     

Maximale E-peil kantoren en 
schoolgebouwen 

100 100 70 70 60 60 55 (*) 

Tabel 4-8. Indicatoren sector gebouwen – nieuwbouw 

(*) voor kantoorgebouwen van publieke organisaties geldt E50 

Het aantal eengezinswoningen dat het E-peil van het BEN-niveau (≤ E30) haalt, gaat in stijgende lijn. Voor 
de aanvraagjaren 2010 en 2011 bedraagt het aandeel BEN-woningen ongeveer 4%. Voor aanvraagjaren 
2012 en 2013 stijgt dit tot respectievelijk 6% en 12%. Voor aanvraagjaar 2014 neemt het aandeel BEN-
woningen sterk toe, tot iets meer dan 31%. Ook voor aanvraagjaar 2015 stijgt dit aandeel verder tot bijna 
34%, of meer dan 1 op 3. In tegenstelling tot de eengezinswoningen, stijgt het aandeel appartementen dat 
het E-peil van BEN haalt niet stelselmatig. In 2011 kent het aantal appartementen met een E-peil lager dan 
E30 een lichte stijging naar 6%. In 2012 en 2013 daalt het aandeel appartementen met een E-peil van BEN 
opnieuw, richting 3% van de ingediende EPB-aangiften. Voor aanvraagjaar 2014 stijgt dit aandeel terug 
naar 10%. 

Voor kantoorgebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in 2006 ligt het 
gemiddelde E-peil iets onder de maximumgrens E100. Jaar na jaar daalt het gemiddelde E-peil. Het 
gemiddelde voor aanvraagjaar 2010 is E77. In 2011 is er een duidelijke stijging tot E82, gerelateerd aan het 
verplicht meerekenen van de bouwknopen. In 2012 en 2013 is er terug een beduidende verbetering 
zichtbaar. Ook voor aanvraagjaar 2014 is een duidelijke daling van het E-peil zichtbaar, als gevolg van de 
verstrenging van de E-peileis naar E60. De totale daling van aanvraagjaar 2006 naar 2014 bedraagt 52 E-

                                              
15 Gemiddelde E-peil per aanvraagjaar van de EPB-aangiftes. Om de resultaten te evalueren zijn de cijfers telkens vermeld bij het jaar waarin de 
stedenbouwkundige vergunning voor het project werd aangevraagd. Op die manier is het mogelijk om de behaalde resultaten te bekijken in 
relatie tot de eisen die op dat moment van toepassing waren. Voor meer info, zie ook EPB cijferrapport 2006-2016, 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/cijferrapport_2017.pdf. 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/cijferrapport_2017.pdf
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punten. Dat is een daling van 53%. Het aandeel BEN-kantoren (≤ E40) bedraagt meer dan 8% in 2012. Dit 
aandeel kende een tijdelijke terugval in 2011, maar vertoont terug een stijging in 2012 en 2013. In 2013 haalt 
bijna 6% van de kantoren het E-peil van BEN. Voor aanvraagjaar 2014 zien we een sterke stijging van het 
aandeel BEN-kantoren, tot 20%. 

Globaal daalt bij de schoolgebouwen het gemiddelde E-peil jaar na jaar, behalve voor aanvraagjaar 2011. 
Daar is een stijging te zien. Tussen aanvraagjaar 2006 en aanvraagjaar 2013 daalt het gemiddelde E-peil 
met meer dan een derde, van E86 naar E58.  

4.3.2 Evolutie emissies  

De niet-ETS gebouwensector was in 2016 verantwoordelijk voor een uitstoot van 14,1 Mton CO2-eq of 31% 
van de totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies. De residentiële gebouwen en tertiaire gebouwen 
hebben hierin in 2016 een aandeel van respectievelijk 75% en 24%. Daarnaast zijn er nog zeer beperkte 
emissies ten gevolge van offroad activiteiten (o.a. grasmaaiers) en 1 afvalverbrandingsinstallatie die onder 
de tertiaire sector is ingedeeld. 

 

Figuur 4-7. Aandeel in de niet-ETS uitstoot gebouwensector in 2016. 

Residentiële sector 

In Figuur 4-8 wordt de evolutie van de broeikasgasemissies in de residentiële sector en de graaddagen16 
weergegeven. De broeikasgasuitstoot is sterk afhankelijk van de verwarmingsbehoefte die evenredig is 
met de graaddagen. Tussen 1990 en 2016 wordt een daling van de broeikasgasemissies met 12% vastgesteld.  

                                              
16 De verwarmingsbehoefte in een jaar wordt uitgedrukt aan de hand van het aantal graaddagen, waarbij meestal wordt uitgegaan van een 
grenswaarde van 15°C voor het aanslaan van de verwarming. Voor de berekening van het aantal graaddagen in een jaar wordt elke gemiddelde 
etmaaltemperatuur vergeleken met een constant etmaalgemiddelde van 15°C. Dat wil zeggen elke graad die de gemiddelde etmaaltemperatuur 
beneden de 15°C ligt, wordt een graaddag genoemd. 
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Figuur 4-8. Evolutie broeikasgasemissies residentiële sector 1990-2016 

Over de periode 2000-2016 vertonen de emissies een duidelijk dalende trend. Dit komt door de daling van 
de energievraag voor verwarming en door de omschakeling van brandstoffen met een hoge 
koolstofinhoud zoals stookolie en steenkool naar brandstoffen met een lagere koolstofinhoud zoals 
aardgas en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen zoals hout, warmtepompen en 
zonneboilers (Figuur 4-9). 

 

Figuur 4-9. Evolutie broeikasgasemissies per brandstoftype residentiële sector 1990-2016 

Tertiaire sector 

In Figuur 4-10 wordt de evolutie van de broeikasgasemissies in de tertiaire sector en de graaddagen 
weergegeven. De broeikasgasuitstoot is sterk afhankelijk van de verwarmingsbehoefte die evenredig is 
met de graaddagen.  
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Figuur 4-10. Evolutie broeikasgasemissies tertiaire sector 1990-2016 

Tussen 1990 en 2016 wordt een toename van de broeikasgasemissies vastgesteld van 66%. De emissie van 
broeikasgassen hield tot 2005 gelijke tred met de economische activiteit. Sindsdien stabiliseerde de 
uitstoot zich min of meer met schommelingen in functie van de graaddagen. De verdere toename van de 
activiteit wordt daarbij gecompenseerd door verhoogde energie-efficiëntie en door de omschakeling naar 
brandstoffen met een lagere koolstofinhoud, voornamelijk van stookolie naar aardgas (Figuur 4-11). 

 

Figuur 4-11. Evolutie broeikasgasemissies per brandstoftype tertiaire sector 1990-2016 

4.3.3 Beleidsevoluties 

4.3.3.1 Nieuwbouw 

Energieprestatie- en binnenklimaateisen 

Met het wijzigingsbesluit van 13 januari 2017 werd het verstrengingspad voor de energieprestatie-eisen, 
waaronder het E-peil en het minimumaandeel hernieuwbare energie, van niet-residentiële gebouwen (excl. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 46 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

industriële gebouwen), tot 2021 vastgelegd. De geldende E-peileisen zijn afhankelijk van de indeling volgens 
EPN-eenheid (EPN of EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen).17 De bestaande EPU-rekenmethode 
werd vervangen door de EPN-rekenmethode. Nieuw op te richten EPN-eenheden die vallen onder de EPB-
regels moeten een aandeel hernieuwbare energie opwekken van minimum 10 kWh per m² bruikbare 
vloeroppervlakte per jaar. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2018 wordt dit opgetrokken tot 15 kWh/m²/jaar.  

In het najaar van 2017 werd een wijzigingsbesluit betreffende het invoeren van het S-peil (=indicator voor 
de energetische prestatie van de schil van een EPB-eenheid), zoals voorgesteld in de laatste EPB-evaluatie 
(2016), goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het verplichte maximale K-peil en de maximaal toegelaten 
netto-energiebehoefte voor verwarming wordt hiermee vervangen door een peil voor de energie-
efficiëntie van de gebouwschil. Dit S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle 
kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. Deze gebouwschilindicator wordt voor nieuwe 
woongebouwen ingevoerd vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 
januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28. 

Er werd eind 2017 eveneens een reeks methodewijzigingen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het 
betreft onder andere het toevoegen van Ecodesigngegevens voor opwekkers van ruimteverwarming en een 
herziening van de rekenmethode voor zonnecollectoren, waarbij invoer van specifieke productgegevens 
van de collectoren mogelijk wordt. In de loop van 2018 zal een volgende reeks methodewijzigingen in een 
wijzigingsbesluit worden verwerkt, waaronder een wijziging aan de berekening van de zwaarte van de 
constructie, het toevoegen van Ecodesigngegevens voor lokale opwekkers en een aanpassing van koeling 
in woningen (waaronder free-chilling). Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 januari 2019. 

In 2018 volgt een nieuwe evaluatie van de EPB-regelgeving. De resultaten van de kostenoptimale studies 
zullen worden gebruikt om de eisenniveaus te evalueren. Indien nodig worden de eisenniveaus aangepast. 
De aanpassingen die in het kader van de herziening van de EPBD-richtlijn, waarover een akkoord bereikt 
werd in december 2017, zullen mee opgenomen worden. 

Midden 2018 zullen, in overleg met het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de krachtlijnen voor de 
toekomstige EPB-methodiek worden vastgelegd. De bedoeling is om de huidige rekenmethode waar 
mogelijk te vereenvoudigen, waarbij rekening wordt gehouden met het maximaal inrekenen van bestaande 
technologieën en een snellere integratie van nieuwe technologieën. Er wordt ook gezocht naar een betere 
koppeling tussen het theoretische en het reële energieverbruik. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de 
integratie tussen de methodiek voor nieuwbouw (EPB) en bestaande bouw (EPC), zodat de levensloop van 
een gebouw beter kan worden opgevolgd. 

Opleggen van specifieke duurzaamheidscriteria als voorwaarde voor projectfinanciering in het 
beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin 

Alle gesubsidieerde bouwwerken binnen het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin, vallend 
onder de reglementering van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
(VIPA), moeten sinds eind 2009 voldoen aan het ministerieel besluit ‘VIPA criteria duurzaamheid’. In dit 
besluit worden o.a. de bestaande eisen voor energieprestatie vertaald naar een specifieke E-eis en een 
eisenpakket aansluitend op de bestaande EPB-regelgeving.  

Deze criteria duurzaamheid zijn aan vernieuwing toe. Daarnaast wil het VIPA de criteria verder 
opentrekken naar andere milieuthema’s zoals water, materialen, landgebruik/ecologie, enz. Dit naar het 
voorbeeld van de maatstaf duurzaam bouwen. In de aanvulling en actualisatie van deze criteria schuilt 
ook de opportuniteit om een instrument aan te reiken dat het mogelijk maakt de duurzaamheid van 
infrastructuurprojecten in de zorgsector meetbaar te maken. In het kader van de Europese doelstellingen 
voor bijna-energieneutrale-gebouwen hebben publieke gebouwen een voorbeeldfunctie. Daarom wil het 
VIPA voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee enerzijds de integrale 

                                              

17 Dit kan worden gedefinieerd als: ‘elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn 
van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een niet-residentiële 
bestemming hebben.’ 
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duurzaamheid meetbaar wordt en anderzijds duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces 
gestimuleerd kunnen worden. De nieuwe criteria zullen regelmatig geëvalueerd - en zo nodig bijgewerkt 
- worden. 

Vermindering onroerende voorheffing 

De vermindering van de onroerende voorheffing toegekend voor energiezuinige nieuwbouw is 
ongewijzigd gebleven sinds het VORA13-15. Voor stedenbouwkundige vergunningen die aangevraagd 
worden vanaf 1 januari 2016 wordt gedurende 5 jaar een vermindering van de onroerende voorheffing 
toegekend van:   

• 50% indien het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E30; 

• 100% indien het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E20. 

Scholen 

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering de Conceptnota Masterplan Scholenbouw goedgekeurd. Het is 
de eerste keer dat de Vlaamse Regering een geïntegreerd totaalplan heeft opgemaakt met een duidelijke 
beleidsvisie en een concreet actieplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. 
Deze aanpak is zonder meer uniek in de Vlaamse onderwijsgeschiedenis, om de uitdagingen in het 
scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel beleidsmatig zo structureel aan te pakken.  

In de periode 2015-2017 werd er reeds heel wat concreet gerealiseerd. De aanhoudende vraag naar nog 
meer financiële middelen voor scholenbouw is gekend. De historische achterstand is ook gekend. In de 
jaren negentig en de beginjaren van deze eeuw werden onvoldoende middelen vrijgemaakt. Pas vanaf 
2006 werden de investeringsbudgetten stapsgewijze substantieel verhoogd door de opeenvolgende 
Vlaamse Regeringen. Op dit ogenblik loopt er een grote inhaalbeweging scholenbouw die op het terrein 
overal in Vlaanderen zeer zichtbaar is. 

Het verouderde schoolgebouwenpark en, meer recent, de capaciteitsnoden als gevolg van demografische 
evoluties, hebben geleid tot een toenemende vraag naar subsidies en financiering voor 
schoolinfrastructuurwerken waartegenover onvoldoende budgettaire middelen stonden, ondanks de 
vroegere doorgevoerde inspanningen tijdens de voorbije legislaturen.  

Er kan geconstateerd worden dat er een aanzienlijke achterstand is ontstaan in de financiering van 
schoolbouwdossiers hetgeen geleid heeft tot een lange lijst van subsidieaanvragen binnen de 
gesubsidieerde onderwijssector. Ook het gemeenschapsonderwijs (GO!) kent aanzienlijke noden op het 
vlak van verbetering van schoolinfrastructuur. Momenteel is er een algemeen geraamde subsidiebehoefte 
over alle onderwijsnetten heen van ongeveer 5 miljard euro.  

Vlaanderen kiest opnieuw voor een samenwerking met de private sector om scholen te bouwen. De 
Vlaamse Regering keurde hiervoor op 25 november 2016 het decreet voor een nieuw DBFM (Design-Build-
Finance-Maintenance) -investeringsprogramma goed. 

Op 5 maart 2017 werd de oproep voor het nieuwe DBFM-programma schoolinfrastructuur gelanceerd. 
Zowel instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het 
volwassenenonderwijs, de internaten als centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Brussel 
(Nederlandstalig onderwijs) konden tot 31 mei 2017 een aanvraag indienen bij AGION. 

De oproep kan een succes genoemd worden. Er werden voor de drie onderwijsnetten 52 projecten 
ingediend voor in totaal meer dan 600 miljoen euro aan investeringskost. 

Tijdens de begrotingsopmaak 2018 besliste de Vlaamse Regering om het investeringsprogramma in 
schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten te verruimen. Voor de betoelaging van 
dit nieuw DBFM-programma voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks 36,5 miljoen euro. 
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Proefproject passiefscholen  

In 2007 werd het proefproject passiefscholen gelanceerd. Passiefscholen zijn heel energiezuinige 
schoolgebouwen. Met dit project wil de Vlaamse Overheid scholen sensibiliseren voor energiezuinig 
bouwen en uitzoeken in hoeverre passiefbouw een meerwaarde kan zijn voor het Vlaamse 
scholenbouwbeleid. Het proefproject rond de passiefscholen speelt sowieso een duidelijke rol in de 
overgang naar energiezuinig en duurzaam bouwen. Een 20-tal scholen werd geselecteerd om passief te 
bouwen. 

In september 2016 werd een eerste evaluatierapport rond het proefproject passiefscholen publiek gemaakt. 
AGION verzamelde gegevens over de kostprijs, de gemiddelde terugverdientijd, de meerwaarde, het 
gebruik van duurzame materialen, het effect op de energie-uitgaven, enz. De eerste tussentijdse resultaten 
van de al opgeleverde passiefscholen zijn positief en kunnen als basis dienen voor het verdere beleid 
inzake energiezuinigheid en duurzaamheid in scholenbouw. Zo zorgen passiefscholen voor een groter 
aandeel hernieuwbare energie en de bouw ervan hoeft niet noodzakelijk veel duurder te zijn dan de 
bouw van andere scholen. Maar het zomercomfort blijkt dan weer een grote uitdaging te zijn.  

Het piloot- of proefproject duurt tot twee jaar na het afsluiten van de laatste werf. Ten vroegste in 2019 
zullen alle data beschikbaar zijn waarna een volledige evaluatie van het project mogelijk is.  

4.3.3.2 Renovatie 

Renovatiepact 

Het doel van het Renovatiepact is het gezamenlijk uitwerken en gezamenlijk uitvoeren van een coherent 
actieplan dat, in een korte-, middellange- en langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van 
de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan drastisch 
optimaliseert. Een grondige en snelle verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse 
woningenbestand is immers noodzakelijk om het energieverbruik door de huishoudens substantieel te 
verminderen. Het verbeteren van deze energieprestatie heeft positieve gevolgen voor het klimaat en het 
leefmilieu, de bescherming van de koopkracht van de gezinnen, de woonkwaliteit, de 
energiebevoorradingszekerheid en de strijd tegen de energiearmoede. Het substantieel verhogen van de 
renovatiegraad van ons woningpatrimonium zal bovendien de economische activiteit van de brede 
bouwsector stimuleren, met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid en economische groei van 
Vlaanderen. De overheid kan deze transformatie faciliteren en ondersteunen maar het engagement van 
alle belanghebbenden is cruciaal voor het welslagen van het pact. Het Renovatiepact moet leiden tot het 
opzetten van een partnerorganisatie waarin middelen, informatie, activiteiten en competenties worden 
gedeeld ten behoeve van de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling. 

Eind 2015 werd van start gegaan met de tweede fase van het Renovatiepact. Binnen 10 werkgroepen 
('werven') werd samen met de stakeholders gewerkt aan een langetermijnstrategie om de renovatiegraad 
van het Vlaamse woningenbestand structureel te verhogen. Een beperkte stuurgroep volgde de voortgang 
op. Alle informatie met betrekking tot de werkzaamheden in de diverse werkgroepen werd gepubliceerd 
op www.energiesparen.be/renovatiepact. 

In juli 2017 keurde de Europese Commissie een subsidie van 8 miljoen euro goed voor de periode 2018-
2024 voor de uitvoering van het BE-REEL! project (“BElgium Renovates for Energy-Efficient Living”). Een 
partnerschap, onder coördinatie van het VEA, bestaande uit onder meer het Waalse en het Vlaamse 
Gewest, verschillende steden en het WTCB, wil met dit project de goedgekeurde gewestelijke 
renovatiestrategieën versneld implementeren door het opzetten van ambitieuze demonstratieprojecten 
en de uitbouw van een kennisplatform. Dit project zal mee bijdragen aan de doelstellingen van het 
Renovatiepact  

De verdere uitwerking van het Renovatiepact zal maximaal worden ingebed in de uitvoering van de 
Vlaamse Energievisie 2030-2050. Tevens wordt de link verzekerd naar de transitietrajecten Visie 2050 en 
Klimaatvisie 2050. In nauw overleg met de stakeholders wordt verder gewerkt aan de woningpas, het 

http://www.energiesparen.be/renovatiepact
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renovatieadvies, EPC+, de uitwerking van innovatieve ondersteuningsvormen voor renovatie, 
communicatie en de integratie van verschillende relevante beleidsthema’s.  

Een aantal acties die werden opgestart binnen het kader van het Renovatiepact, lopen verder door buiten 
de werkgroepenwerking. Deze acties zijn: het uitwerken van een opvolgingsindicator, het verder 
implementeren van het energiearmoedeprogramma (conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
op 4 maart 2016), de uitwerking van het actieplan “wegwerken ruimtelijke knelpunten” en het opzetten 
van een rollend renovatiefonds. Met het BE-REEL-project zullen in samenwerking met verschillende 
partners demonstratieprojecten worden opgezet voor de grondige energetische renovatie van ruim 8500 
woningen van diverse types. Dit met het oog op het ontwikkelen van de meest performante aanpak, het 
aantonen van de technische en financiële haalbaarheid en het verspreiden van de best practices om zo 
een multiplicatoreffect te realiseren.  

Een eerste lightversie van de woningpas zal worden gelanceerd in het voorjaar van 2018. Een 
opwaardering van het EPC tot EPC+ is voorzien voor 1 januari 2019 (zie ook maatregel 
“Energieprestatiecertificaat”). Op basis van het EPC+ zal ook een uitgebreider renovatieadvies kunnen 
worden opgebouwd.  

Energieprestatiecertificaat (EPC) 

Er werden de afgelopen twee jaar een aantal initiatieven genomen om de kwaliteit van de huidige EPC’s 
verder te verbeteren. Zo werden in overleg met de stakeholders belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan 
het inspectieprotocol. Deze zijn sinds 1 juli 2017 van kracht. Energiedeskundigen zijn sinds 2017 eveneens 
verplicht om via permanente vorming hun kennis up-to-date te houden.  

Om de renovatiegraad van ons woningbestand te verhogen, zal het huidige EPC worden opgewaardeerd 
tot EPC+. In dit EPC+ worden de huidige standaardaanbevelingen vervangen door een maatregelenpakket 
in lijn met de langetermijndoelstelling 2050, met een inschatting van de energiebesparing en kosten. 
Volgens de huidige planning zal het EPC+ op 1 januari 2019 worden gelanceerd. Via een online softwaretool 
zullen bewoners zelf aan de slag kunnen om het maatregelenpakket uit het EPC+ te personaliseren en uit 
te werken tot een concreter renovatieadvies.  

Er wordt een methodiek uitgewerkt voor de ontwikkeling van een EPC voor niet-residentiële gebouwen. 
Hiervoor wordt een parallel traject opgezet voor kleine en grote niet-residentiële gebouwen. 

Informatieverstrekking en sensibilisering over rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke 
energieproductie  

De recente communicatiecampagnes op vlak van rationeel energiegebruik leggen meer nadruk op grondige 
en diepgaande renovaties, in lijn met de doelstellingen uit het Renovatiepact (zie maatregel 
“Renovatiepact”). In 2017 werd een uitgebreide campagne opgezet in samenwerking met de verschillende 
stakeholders om gezinnen aan te zetten tot BENOveren (“beter renoveren”). Ook de hervormde 
energiepremies werden actief gecommuniceerd. De focus lag hierbij vooral op de nieuwe 
totaalrenovatiebonus voor wie meerdere investeringen combineert binnen een periode van 5 jaar en op de 
opstart van de burenpremie.  

Met de zonnekaart werd een nieuwe informatieve tool gelanceerd waarmee gezinnen zelf kunnen nagaan 
of hun dak geschikt is voor zonne-energie en hierbij meteen kunnen bekijken wat de geschatte kostprijs en 
terugverdientijd is. Sinds maart 2017 werd de zonnekaart actief gepromoot.  

In 2018 wordt de communicatie naar de doelgroepen verdergezet, o.a. op vlak van BENOveren, zonnekaart, 
energiebesparende investeringen (waarvan prioritair: na-isolatie van muren, zowel via de spouw, de 
binnenzijde als via de buitenzijde) en de energielening.  

De woningpas (gelanceerd in 2018) en het renovatieadvies/EPC+ zullen de volgende jaren de kern vormen 
van de communicatie over het Renovatiepact. De communicatie over het renovatieadvies/EPC+ zal al in 
2018 worden opgestart.  
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REG-openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders  

Met de premiehervorming van 15 juli 2016 werden verschillende premies die uitgekeerd worden door de 
netbeheerders in het kader van de REG-openbaredienstverplichtingen hervormd zodat ze beter 
aansluiting vinden bij de langetermijndoelstelling. De E-peilpremie voor bouwaanvragen is sinds 1 januari 
2017 vervallen. Sinds 1 januari 2017 werden drie nieuwe algemene premies geïntroduceerd: een premie 
voor isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde, de totaalrenovatiebonus en de burenpremie (zie 
ook maatregel “Ondersteuning grondige renovatie bestaande woningen”). Daarnaast werden de sociale 
dakisolatieprojecten voor private huurwoningen uitgebreid met 2 andere investeringen: sociale 
glasprojecten en sociale spouwmuurprojecten. Voor beschermde afnemers werden enkele premies 
substantieel verhoogd. Voor een heel aantal maatregelen werden de voorwaarden aangepast. Een 
koppeling met een kwaliteitssysteem wordt voor meer maatregelen opgenomen.   

De REG-openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders leveren naar schatting tegen eind 2016 9.735 
GWh finale energiebesparing op. Dit loopt op tot (geschat) 12.005 GWh tegen eind 2020.18 

Eén van de maatregelen die wordt vermeld in het Warmteplan 2020, dat werd goedgekeurd op 2 juni 
2017 (zie ook maatregel “Stimuleren van de productie van groene warmte en het gebruik van restwarmte”) 
is: ‘het wegwerken van drempels voor warmtepompen’. Hoewel de installatie van warmtepompen in 2016 
met een kwart steeg ten opzichte van het voorgaande jaar, is er nog een grote inspanning nodig om de 
doelstelling 2020 te bereiken. De technologie van de warmtepomp kent daarbij enkele drempels die een 
dergelijke inspanning moeilijker maken. Om de brug te maken naar de nieuwe tariefmethodologie, wordt 
onderzocht of de invoering van een premie voor een warmtepompboiler (woongebouwen en eventueel 
niet-woongebouwen) een significante bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstellingen.  

Renovatiepremie  

Op 30 oktober 2015 heeft de Vlaamse Regering een definitieve beslissing genomen om vanaf 1 december 
2015 een nieuw premiestelsel in te voeren. Daarbij werd het aantal categorieën van werken herleid tot 4: 
structuur van de woning, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties.  

Een aantal van de mogelijke werken kunnen investeringen in energie-efficiëntie ondersteunen: 
investeringen aan het dakgebinte en de dakbedekking, werken aan het buitenschrijnwerk van ramen en 
deuren wanneer hoogrendementsglas geplaatst wordt met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m2K (= 
verstrenging minimum isolatiewaarde t.o.v. de oude renovatiepremie), en werken die erop gericht zijn om 
de woning te voorzien van centrale verwarming.  

Ongeveer 40% van renovatiebudget heeft betrekking op het vervangen van buitenschrijnwerk of de 
vervanging van een CV-ketel. Van de uitgevoerde werken die in aanmerking komen, valt 34% van de 
uitbetaalde premies onder de categorie vervanging buitenschrijnwerk en valt 13 % onder de categorie 
centrale verwarming. Aangezien de categorie centrale verwarming inhoudt dat er een volledige installatie 
voor centrale verwarming geplaatst wordt, heeft slechts een gedeelte betrekking op de verwarmingsketel. 

Federaal beleid: btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen  

De Federale Regering heeft de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6% 
(i.p.v. 21%) bij de renovatie van een woning gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 moet een woning ouder zijn 
dan 10 jaar om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken, eerder was dat 5 jaar.  

Onderhoud en vervanging verwarmingsketels 

Voor stooktoestellen op gasvormige brandstof werden nieuwe eisen goedgekeurd die sinds 1 januari 2018 
in werking getreden zijn. Er wordt niet meer gedifferentieerd naar bouwjaar van deze stooktoestellen. De 

                                              

18 Zie hiervoor: Vierde Vlaamse Actieplan Energie-Efficiëntie,  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_neeap_2017_flemish_nl.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_neeap_2017_flemish_nl.pdf
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eind 2013 gestarte communicatiecampagne 'Stook zuinig' werd verdergezet met o.a. folders, 
onderhoudsstickers en mailings. 

Door de inwerkingtreding van de nieuwe eisen zullen bestaande energie-inefficiënte stooktoestellen op 
gas worden vervangen door nieuwe energie-efficiënte stooktoestellen. Er wordt verder gezocht naar 
mogelijkheden om het nalevingsgedrag van de onderhouds- en verwarmingsauditplicht van de gebruiker 
respectievelijk eigenaar van het stooktoestel te verhogen, via controles of andere maatregelen. 

Een webtoepassing voor de uitvoering van keuringen, onderhoud en verwarmingsaudits werd ontwikkeld 
en in gebruik genomen op vrijwillige basis. Deze webtoepassing laat erkende technici toe deze werken 
volledig digitaal in te voeren en te beheren. De verwarmingsaudit, die als doel heeft het energieverbruik 
te verminderen, wordt in de toepassing grotendeels geïntegreerd in het periodieke onderhoud, waardoor 
deze vaker zal worden uitgevoerd en het energieverbruik teruggeschroefd wordt. De webtoepassing zal 
geleidelijk aan verplicht worden. Particulieren zullen vanaf dan de rapporten en attesten van hun 
installatie steeds digitaal kunnen opvragen. Tenslotte zal de webtoepassing de mogelijkheid bieden 
ingevoerde installaties te bevragen en zo een beeld te schetsen van de centrale stooktoestellen in het 
Vlaamse Gewest. 

Het Departement Omgeving voerde de voorbije jaren verder de steekproefsgewijze controles uit op 
uitgevoerde keuringen, onderhoud en verwarmingsaudits door erkende technici met als doel de kwaliteit 
hiervan op te drijven. Het ging om jaarlijks 610 technici met betrekking tot gasvormige brandstof (300), 
vloeibare brandstof (300) en verwarmingsaudit (10). 

Beschermde afnemers behouden het recht op een premie voor het plaatsen van een condensatieketel in 
een bestaande woning. Voor eindfacturen na 1 januari 2017 is de premie verhoogd van 800 tot 1800 euro, 
maar is er een plafond ingesteld zodat de premie maximaal 40% van het totale factuurbedrag bedraagt. 

Energieconsulenten 

De werking van de energieconsulenten werd verdergezet in de periode 2014-2016. Op basis van een nieuwe 
projectoproep werden eind 2013 zeven subsidieovereenkomsten afgesloten voor de doelgroepen gezinnen 
(Komosie, Samenlevingsopbouw, Gezinsbond), landbouwbedrijven (Boerenbond Consult) en 
bouwprofessionals (NAV, Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw). Complementair hieraan worden door 
het Vlaams Klimaatfonds een aantal projecten inzake energie-consulenten gefinancierd (zie hoofdstuk 7). 

De tweede ronde energieconsulentenprojecten voor de doelgroepen bouwprofessionals, huishoudens en 
landbouwbedrijven liep in 2016 af. Na een evaluatie besliste de Vlaamse Regering op 30 september 2016 
om 1,6 miljoen euro vrij te maken voor een nieuwe call voor de periode 2017-2019 gericht op dezelfde 
doelgroepen. In de nieuwe oproep lag de focus voor de doelgroep huishoudens en bouwprofessionals op 
de grondige energetische renovatie van woongebouwen. Voor de doelgroep huishoudens werd extra 
nadruk gelegd op het leveren van een bijdrage tot het behalen van de doelstellingen van het 
Energiearmoedeprogramma en op (begeleiding tot) de uitvoering van energiebesparende investeringen in 
de woningen van sociale doelgroepen.  

In totaal kunnen 7 organisaties rekenen op subsidie voor de komende drie jaar. Drie goedgekeurde 
energieconsulentenprojecten hebben een focus op bouwprofessionals, vier ervan zijn gericht op de 
doelgroep gezinnen. 

Voor de periode na 2019 moet nog beslist worden of er een nieuwe call wordt gelanceerd.  

Goedkope energielening 

De energielening vormt sinds 2015 een belangrijke hoeksteen van de Vlaamse beleidsinstrumentenmix ter 
ondersteuning van energetische renovatiewerken. In het najaar van 2017 werden aanpassingen aan het 
systeem voor energieleningen door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd. In eerste instantie komt 
er een verlenging van de looptijd en wordt het maximale leenbedrag opgetrokken. De prioritaire 
doelgroep van kwetsbare gezinnen wordt uitgebreid. Door de hervorming zullen bovendien ook 
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coöperatieven en niet-commerciële instellingen tot eind 2019 een lening aan een verlaagd tarief van 1% 
kunnen aanvragen. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de doelgroep van de energielening beperkt tot kwetsbare gezinnen en 
coöperatieven en niet-commerciële instellingen. Vanaf 1 januari 2020 zullen enkel nog kwetsbare gezinnen 
een beroep kunnen doen op de energielening. De energiehuizen zullen nieuwe taken toebedeeld krijgen 
en evolueren tot uniek loket, met focus op informeren, begeleiden en ontzorgen. 

Ondersteuning grondige renovatie bestaande woningen  

Ter ondersteuning van de financiering van grondige energetische renovaties werden de afgelopen jaren 
verschillende nieuwe ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. Via de energielening kunnen gezinnen geld 
lenen aan een goedkoop tarief voor de uitvoering van energetische verbeteringswerken (zie ook maatregel 
“Goedkope energielening”). Met de premiehervorming werden dan weer een aantal nieuwe premies 
ingevoerd (o.a. voor binnenmuurisolatie en totaalrenovatie) of hervormd met de bedoeling deze qua 
inhoudelijke eisen beter te laten aansluiten op de langetermijndoelstelling. Eén van de nieuwe premies is 
de totaalrenovatiebonus. Gezinnen worden door deze premie gestimuleerd om integraal en grondig te 
gaan renoveren door een bonus uit te keren zodra gezinnen minstens 3 verschillende energiebesparende 
maatregelen (uit een lijst van 7 maatregelen) uitvoeren binnen een periode van 5 jaar. Daarnaast werd 
ook een burenpremie ingevoerd voor de projectbegeleiding van een collectief renovatieproject van 
minstens 10 woningen uit dezelfde straat of gemeente die willen investeren in 1 van de 7 maatregelen uit 
de totaalrenovatiebonus. 

Ingrijpende energetische renovaties worden sinds oktober 2016 extra gestimuleerd door een korting op 
de onroerende voorheffing toe te kennen gedurende vijf jaar. Voor woningen die (na een ingrijpende 
energetische renovatie) een E-peil bereiken dat lager ligt dan E90, geldt er een vermindering op de 
verschuldigde onroerende voorheffing van 50% gedurende 5 jaar. Wordt een E-peil van E60 of lager 
gehaald, dan moet er gedurende 5 jaar geen onroerende voorheffing worden betaald (vermindering van 
100%). Een ingrijpende energetische renovatie omvat de volledige vervanging van de technische 
installaties (verwarming, koeling, ventilatie…), alsook de (na)isolatie van minstens 75% van de bestaande 
en nieuwe buitenschil.  

Met de hervorming van de schenkingsrechten voor vastgoed vanaf 1 juli 2015 werd een eerste initiatief 
genomen voor het inzetten van de fiscale instrumenten om investeringen in het verbeteren van de 
energieprestaties van ons gebouwenbestand op een gerichte manier te ondersteunen. 

De begiftigde van een schenking van een gebouw die binnen de vijf jaar vanaf de datum van de 
schenkingsakte energetische renovatiewerken laat uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens € 
10.000 (excl. btw) kan genieten van verlaagde schenkingstarieven (Tabel 4-9).  

Tussen 1 juli 2015 en 6 juli 2017 werden in totaal voor 49 dossiers teruggaven van de schenkingsrechten 
omwille van energetische renovatie verricht voor een totaalbedrag van ruim 162.000 euro. Gezien de 
termijn om te renoveren 5 jaar bedraagt (te rekenen vanaf de akte van schenking), kunnen er voor deze 
periode nog aanvragen tot terugbetaling bijkomen. 
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Schijven (€) 

Tarieven vanaf 1/7/2015 

Rechte lijn 

* (Groot)ouders –  

(klein)kinderen 

* Tussen partners 

Rechte lijn 

Energierenovatie 
Niet rechte lijn 

Niet rechte lijn 

Energierenovatie 

0 - € 150.000 3% 3% 10% 9% 

€ 150.000 - € 250.000 9% 6% 20% 17% 

€ 250.000 - € 450.000 18% 12% 30% 24% 

> € 450.000 27% 18% 40% 31% 

Tabel 4-9. Verlaagde schenkingstarieven bij energetische renovatiewerken 

Momenteel wordt onderzocht of een premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler in bestaande 
woon- en niet-woongebouwen kan worden ingevoerd.  

Aanzetten tot sloop voor woningen met ondermaatse energieprestaties - verhoging premie nieuwbouw 
na sloop  

De E-peilpremie is vervallen voor bouwaanvragen na 31 december 2016. Dit betekent ook dat de dubbele 
E-peilpremie ingeval van herbouw na sloop is vervallen vanaf die datum. Effectieve premie-uitbetalingen 
zullen nog enkele jaren doorlopen, gelet op het vertragingseffect tussen aanvraag van een vergunning en 
effectieve oplevering/ingebruikname. 

Sociale woningen  

De VMSW heeft samen met de sector een nieuwe versie van de concept- en ontwerponderrichtingen (C2008) 
uitgewerkt. Deze richtlijnen blijven van kracht tot eind december 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt er 
overgeschakeld naar de nieuwe conceptrichtlijnen. Verdere info hierover is te vinden via 
https://www.vmsw.be/Home/ik-ben-professioneel. 

Deze richtlijnen blijven inzetten op de principes van duurzaam, energiezuinig en toegankelijk wonen en 
bouwen. In de nieuwe ontwerponderrichtingen zijn er financiële voordelen voor ontwerpen met E-peil 
<E30. Dit is mogelijk vanaf 1/11/2017, voor alle nieuwe dossiers vanaf 1/1/2018. 

De sociale woningbouw moet net zoals andere woningen voldoen aan de energieprestatie- en 
binnenklimaateisen. Samen met bovenstaande zorgt dit ervoor dat het beleid voor nieuwbouw sociale 
woningen (en werkzaamheden in sociale woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig 
is) in lijn ligt met de lange termijn noden voor het energie- en klimaatbeleid richting 2050. 

De premies van de netbeheerders en de bijkomende steun van de Vlaamse overheid via de subsidies voor 
REG-maatregelen en het Vlaams Klimaatfonds (zie hoofdstuk 7) geven een belangrijke ondersteuning aan 
de sociale huisvestingsmaatschappijen bij het uitvoeren van renovaties. De premies van de netbeheerders 
zijn nog steeds lopende, doch de specifieke eigen REG-premies voor sociale huisvesting bevinden zich in 
hun eindfase (einddatum is 31 december 2018). Met het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 
2016 werden er nog nieuwe REG-maatregelen toegevoegd. Het gaat met name om het vervangen van een 
open door een gesloten waterverwarmer, het plaatsen van individuele verbruiksmeters of 
warmtekostenverdelers en het installeren van een vraaggestuurd ventilatiesysteem of mechanisch 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning.  

Vanuit het Vlaams Klimaatfonds werd in 2013 7,8 miljoen euro overgemaakt en voor de periode 2016-2019 
is 80 miljoen euro voorzien, waarvan reeds 40 miljoen is overgemaakt. Met de eerste schijf VKF-middelen 
worden 941 huizen en 1394 appartementen grondig gerenoveerd, met de middelen van de tweede fase 
worden 3367 huizen en 2744 appartementen grondig gerenoveerd of vervangen (rekening houdend met 
al de projecten die tot 31/8/2017 zijn goedgekeurd of die in verwerking zijn). In bijlage 2 worden de details 
van de besteding van de klimaatfondsmiddelen door VMSW toegelicht. 

https://www.vmsw.be/Home/ik-ben-professioneel
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Overheidsgebouwen 

In juli 2016 legde de Vlaamse Regering klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid vast in het 
Klimaatplan Vlaamse Overheid (http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-
2030). Het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur moet met 27% dalen, en de 
CO2-uitstoot moet met 40% gereduceerd worden t.o.v. het referentiejaar 2005. Ook moeten de 
dienstvoertuigen minder brandstof verbruiken. 

Aanvullend werden de actieplannen energie-efficiëntie, mobiliteit, gebouwen van het Facilitair Bedrijf en 
gedrag goedgekeurd ter implementatie van het Klimaatplan Vlaamse Overheid. 

Gedetailleerdere informatie is terug te vinden in het luik dat dieper ingaat op het Vlaams Klimaatfonds. 

Het Facilitair Bedrijf maakte haar eigen actieplan gebouwenportfolio op waarin acties voor een grondige 
renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium opgenomen staan. We zetten in op energetisch 
upgraden van bestaande gebouwen zowel technisch als bouwkundig, om de interne warmtewinsten 
efficiënt te benutten, warmteverliezen en elektriciteitsverbruik te beperken en zodoende het 
energieverbruik te reduceren. Ingeval van nieuwe gebouwen wordt er gestreefd naar bijna 
energieneutrale gebouwen met een goed gebruikerscomfort. 

De energiebesparende maatregelen zijn zeer divers en worden opgedeeld in volgende categorieën: 

- Kleine werken: ingrepen op sturing, beperkte vervanging, kleinschalige proefprojecten… 
- Enkelvoudige ingrepen: bestaande objecten ‘(technische uitrustingen of bouwtechnische 

infrastructuurelementen) worden vervangen of hersteld of regeltechnisch geoptimaliseerd. 
- Energiemasterplannen 

Voor 2016 en 2017 werden heel wat zaken voorbereid en in 2018 komen we stilaan op kruissnelheid. 

De investering van voorgaande twee jaren zijn vermeld in Tabel 4-10. 

2016 € 75 489 

2017 € 9 463 941.36 

Tabel 4-10. Investeringen overheidsgebouwen 

In Tabel 4-11 volgt een overzicht van de gebouwen die opgenomen zijn in het actieplan gebouwen van Het 
Facilitair Bedrijf en waar maatregelen opgestart zijn. Per gebouw is de geschatte jaarlijkse CO2-reductie 
opgenomen. 

http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030
http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030
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Gebouw Jaarlijkse reductie (ton CO2) 

Alden Biesen 677 

Arenberg 129,86 

Burg 3 (gouverneurswoning) Brugge 
 

Dirk Boutsgebouw -VAC Leuven 8,08 

Ellips 472,19 

Gebouw afdeling Geotechniek, Zwijnaarde 57,14 

Graaf de Ferraris 141,41 

Imalso, Antwerpen Linkeroever 71 

INBO Gaverstraat Geraardsbergen 61,17 

Jongerenwelzijn Passionistenlaan Kortrijk 75,56 

Justitiehuis Ieper 43,07 

Kleine werken 
 

Kortrijksesteenweg 15,23 

Martelaarsplein 351,45 

Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende 71 

VAC Antwerpen 51,49 

VAC Brugge 109,85 

VAC Gent 77,39 

Van Veldekegebouw - VAC Hasselt 137,43 

Vrijhavenstraat, Oostende 11,02 

WBL – kantoorgebouw Borgerhout 
 

Zemstbaan 78 - Mechelen 10,99 

Motorstraat  

Tabel 4-11. Overzicht actieplan gebouwen 

Ondersteuning micro-WKK 

Vanaf 23 november 2015 tot 29 februari 2016 liep een derde oproep voor micro-WKK geplaatst in de sociale 
huisvesting. Het Vlaams Energieagentschap ontving geen enkele aanvraag.  

Ten gevolge van de beperkte interesse in deze call enerzijds en omwille van de hoge administratieve lasten 
bij het toekennen van exploitatiesteun met warmtekrachtinstallaties anderzijds, werden de 
steunmechanismen voor micro-WKK in 2016 geëvalueerd.   

Op 15/12/2017 besliste de Vlaamse Regering om voor zeer kleinschalige WKK-installaties (tot 10 kW) de 
exploitatiesteun te vervangen door investeringssteun. Dit zal de investeringszekerheid en de transparantie 
voor kleinschalige WKK-projecten verhogen en de administratieve lasten verlagen. 
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Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) 

Het VEB heeft als missie de energiekost van de ‘ruime’ Vlaamse overheid en lokale besturen19 te 
verminderen. Hiertoe zet het VEB in op:  

1. Centraal en goedkoper energie aankopen 

In 2017 werd er 830 GWh aan groene elektriciteit en 115 GWh aan gas beleverd aan de klanten. 

De prognoses voor 2018 zijn dat er 1450 GWh aan groene elektriciteit en 3385 GWh aan gas zal worden 
beleverd. 

2. Centraliseren van energiedata en ermee aan de slag gaan 

Het TERRA-platform is een databank die een bundeling bevat van: 

• Basisdata van alle gebouwen, infrastructuur en percelen die door de publieke sector in 
Vlaanderen worden gebruikt.  

• Gekoppeld met energiegerelateerde data uit verschillende bronnen.  

Dankzij de eerste projectfase is het vanaf nu mogelijk om het energiebesparingsbeleid voor de 
gebouwen van de centrale Vlaamse Overheid te steunen op ruwe data. Het TERRA-platform zal zo 
actief worden ingezet voor het opvolgen van verbruiken in het kader van het actieplan Energie 
Efficiëntie van de Vlaamse Overheid.  

In 2018 zal verder gewerkt worden aan een uitbreiding van de verbruiksrapportering op verschillende 
niveaus en voor verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast zal verder gewerkt worden aan het 
verzamelen van de gegevens die vereist zijn om boven vernoemde rapportering correct en 
daadkrachtig te houden.  

Omdat de centrale databronnen niet steeds over de gegevens beschikken van alle sectoren (onderwijs, 
zorg, …) pleit het VEB voor een beleid waarin elke toekenning van fondsen ter ondersteuning van 
energiebesparende maatregelen, in de toekomst vooraf gekoppeld wordt aan het voorzien van de 
benodigde data. Zodoende kan een efficiënt investeringsbeleid opgezet worden en kan de eventuele 
gerealiseerde besparing opgevolgd worden.   

3. Begeleiden doelgroep om efficiënter om te springen met energie 

Een belangrijke taak van het VEB is het energieverbruik van de Vlaamse overheid te verminderen. Het 
leveren van energie en het verzamelen van data zijn de voorbereidende stappen. Het echte werk is 
het aanpassen van gebouwen, installaties, en het onderhoud en uitbating van de installaties. Het 
verlagen van het energieverbruik is uiteindelijk de meest duurzame manier om de energiefactuur te 
verlagen. 

In 2016 werden er 14 mogelijke projecten voor een energieprestatiecontract geïdentificeerd. Bij het 
pilootproject met OPZC Rekem begon op 1 september de energiebesparingsfase. Andere projecten 
bevonden zich in de aanbestedingsfase of in de voorafgaande studiefase (opmaak van het technisch 
dossier voor het bestek). 

Een EPC heeft als doel om het energieverbruik gegarandeerd en blijvend te reduceren. De Energy 
Services Company (ESCO) investeert in energiebesparende maatregelen en engageert zich tot een 
resultaatsverbintenis. De klant betaalt in functie van de gerealiseerde besparing. Geen besparing is 
geen vergoeding voor de gedane investeringen. Het VEB zorgt voor alle nodige kennis (technisch, 
juridisch, projectbeheer) om een dergelijk project succesvol af te ronden. Waar studie, implementatie 
en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één ESCO 
verantwoordelijk voor al die fases. 

                                              
19 Ruime Vlaamse overheid en lokale besturen zijn de entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale besturen, en instellingen en organisaties die 
rechtstreeks of onrechtstreeks grotendeels of volledig door de overheid gefinancierd worden.  
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Een EPC-project in de markt zetten vergt tijd en voorbereiding. Waar het publieke diensten aan tijd, 
capaciteit of technische kennis ontbreekt, schiet het VEB te hulp. Het VEB bekijkt geval per geval of 
een EPC-project nuttig kan zijn, maakt een technisch dossier op, zet de aanbesteding in de markt en 
zorgt voor grondige projectopvolging.  

INFOBOX PROJECT BIJ OPZC REKEM (EERSTE RESULTATEN)  

Het zorgcentrum telt 22 gebouwen en heeft in totaal ca. 46.000m² bruto vloeroppervlakte in 
gebruik. De jaarlijkse energiefactuur bedroeg voor het project ongeveer 650.000 euro exclusief 
btw. De ESCO stelde een evenwichtig pakket voor van energiebesparende maatregelen en eigen 
productie. Naast de aanleg van een kleinschalig warmtenet met een warmtekrachtkoppeling en 
een warmtepomp, werden zo een groot aantal van de oude verwarmingsinstallaties vervangen 
door performantere installaties en wordt ingezet op isolatie, relighting en optimalisatie van de 
gebouwenbeheersystemen. Gedurende de contracttermijn van 9 jaar wordt er een jaarlijkse 
besparing gegarandeerd van 20% op het gasverbruik en respectievelijk 29% en 16% op het 
elektriciteitsverbruik in piek- en daluren. Om deze besparing te realiseren betaalt OPZC de ESCO 
een vergoeding. Aangezien deze vergoeding lager ligt dan de besparing op de energiefactuur 
realiseert OPZC onmiddellijk een verlaging van hun kosten gerelateerd aan energie met meer 
dan 10%. In de periode van 1 september 2016 tot en met 30 april 2017 is er 2.073 MWh gas 
bespaard, goed voor 22%. In dezelfde periode bespaarde het zorgcentrum 200 MWh elektriciteit 
oftewel 14%. Voor elektriciteit worden de doelstellingen dus voorlopig niet gehaald. Dat kan 
mogelijk verklaard worden doordat de warmtekrachtkoppeling pas in december is opgestart, 
dus 3 maanden nadat de besparingsperiode begon te lopen Als de ESCO meer dan 10% afwijkt 
van de contractueel afgesproken besparingen, betalen ze een malus aan het zorgcentrum. Nu de 
WKK op volle toeren draait, is het goed mogelijk dat de achterstand nog opgehaald wordt. 

4. Ontwikkeling energiediensten  

Het Vlaams EnergieBedrijf werkte daarnaast aan de juridische en technische basis voor bestekken rond 
andere energiediensten. Rond verschillende van die diensten werden er pilootprojecten opgezet. Zo 
werd er een potentieelscan uitgevoerd bij Technopolis. Bij Opera Kunsthuis werd onderzocht of een 
‘EPC Light’, een mini-EPC met inbegrip van relighting, interessant kon zijn.  

Het VEB ontwikkelde een duidelijke visie om ook voor wat betreft energie-efficiëntie de klanten 
maximaal te ontzorgen in projecten waarbij het VEB een regierol opneemt. Het VEB zorgt voor het 
management van het energieproject van A tot Z, volgens de behoeften en wensen van de klant. Het 
VEB rekent ook hier een kostendekkende vergoeding aan. Om aan de vragen te voldoen, wordt het 
VEB-efficiëntieteam uitgebreid met competenties op het gebied van energiemanagement, techniek, 
aankoop, juridisch en financieel, in samenwerking met de moedermaatschappij PMV. Bijkomende 
energiediensten worden ontwikkeld, zoals hulp bij grootschalige of complexe zonnepaneelprojecten 
of efficiëntieprojecten bij sociale huisvestingsmaatschappijen.  

Scholen  

De Vlaamse Regering besliste naar aanleiding van de klimaatacties om 52 miljoen extra subsidies voor 
energievriendelijke investeringen in te zetten in onderwijsgebouwen (voor de periode 2016-2019). Het 
betreft gebouwen van het kleuter-, leerplicht- en hoger onderwijs (waarvan 32 miljoen euro voor het 
leerplichtonderwijs en 20 miljoen euro voor het hoger onderwijs). In 2016 werd er al 8 miljoen euro 
voorzien voor klimaatinvesteringen in de gebouwen van het hoger onderwijs. In 2017 werd er 18 miljoen 
euro ingezet worden voor klimaatingrepen in het gebouwenpark van het leerplichtonderwijs (AGION en 
GO!). 
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4.3.4 Prognoses 

Het verbruik van fossiele brandstoffen voor verwarming van gebouwen wordt voornamelijk bepaald door 
de eigenschappen van de gebouwschil en verwarmingsinstallaties, de grootte en de oriëntatie van de 
gebouwen en het aantal gebouwen. Demografische factoren, zoals de toename van de bevolking en het 
aantal gezinnen, spelen hierin uiteraard een belangrijke rol. Voor de tertiaire sector speelt economische 
groei eveneens een rol. Bij de prognoses werd uitgegaan van 1.807 graaddagen, i.e. het gemiddelde in de 
periode 2006-2015. 

Algemeen werd afstemming verzekerd met het beleid zoals vastgelegd in het vierde Actieplan Energie-
Efficiëntie20 en de beschikbare prognoses met betrekking tot de inzet van hernieuwbare energie.  

Voor bestaande woningen en appartementen wordt rekening gehouden met de impact van de REG-
premies van de netbeheerders voor isolatie, vervanging van glas en de installatie van een zonneboiler  in 
de veronderstelling dat deze premies tot 2020 worden aangehouden. Er wordt verondersteld dat de 
impact van andere beleidsmaatregelen zoals de federale belastingvermindering (vanaf 2012 enkel nog voor 
dakisolatie), de renovatiepremie, verplichting voor dakisolatie in Wooncode, … grotendeels overlappen 
met het effect van de premies van de netbeheerders en dus al inbegrepen zijn in de impact van de premies 
van de netbeheerders. Voor ketelvervanging is er sinds 2012 geen globale premie door de netbeheerder 
meer voorzien (enkel voor beschermde afnemers) en wordt een autonome evolutie in rekening gebracht. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties vanaf 26 
september 2015 waardoor bijna nog uitsluitend condensatieketels geplaatst kunnen worden. 

Voor nieuwbouw woningen en appartementen wordt uitgegaan van het aanscherpingspad van het E-peil 
op weg naar het BEN-bouwen in 2021. Tevens werd rekening gehouden met het besluit inzake het 
minimaal aandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw en grondige renovaties. Voor nieuwe 
gebouwen in kantoren en scholen wordt uitgegaan van het aanscherpingspad tot 2021. 

De residentiële offroad emissies (o.a. grasmaaiers) werden gemodelleerd met het OFFREM-model. De 
afvalverbrandingsemissies in de tertiaire sector worden constant verondersteld (zie ook hoofdstuk 4.6.4). 

Globaal genomen wordt in de sector gebouwen een reductie van de broeikasgasemissies verwacht van 
18%  in  2020 ten opzichte van 2005 (Figuur 4-12, Tabel 4-12). In de tertiaire en residentiële sector wordt in 
de periode 2005-2020 een daling vooropgesteld van respectievelijk 6% en 22%.  

 

Figuur 4-12. Overzicht emissies en prognoses sector gebouwen 

                                              
20 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_neeap_2017_flemish_nl.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_neeap_2017_flemish_nl.pdf
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  2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Totale broeikasgasuitstoot sector gebouwen (kton CO2-eq) 15.780 14.911 12.601 12.782 14.098 12.867 

Evolutie broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005  
sector gebouwen (%) 

 -6% -20% -19% -11% -18% 

Tabel 4-12. Emissies en prognoses sector gebouwen  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 60 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

4.4 LANDBOUW 

4.4.1 Evolutie indicatoren  

Subsector Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Energie 
Geïnstalleerd vermogen 
WKK (MWe) 

320 338 374 395 422 442 455 

Energie 
Groen operationeel 
vermogen biogas, 
landbouw [kWe] 

35.233 43.989 55.473 68.313 87.036 89.680 90.559 

Energie 
Groene warmte 
productie door WKK 
(GJ) 

1.083.137 872.565 1.158.243 1.588.687 1.645.596 1.710.144 1.689.494 

Energie 

Groene warmte 
productie door 
biomassa-installaties 
(enkel warmte) (GJ) 

456.474 239.746 260.392 297.079 232.552 239.221 226.322 

Bodem 
Gebruik kunstmest (ton 
N/jaar) 

74.207 68.346 73.078 77.460 78.457 82.334 82.334  

Bodem 
Verwerking en export 
Vlaamse dierlijke mest 
(Mton N/jaar) 

26.900 30.400 34.400 37.800 38.500 37.900 - 

Verterings- 
processen 

Melkproductie/melkkoe 
(kg/dag) 

22,74 23,19 22,96 22,99 23,15 23,27 23,27 

Verterings-
processen/ 

Omvang veestapel 
(afgerond naar duizend 
dieren) 

       

mestopslag/ 
bodem 

Melkvee 253 251 254 264 273 282 293 

  Niet-melkvee 1.085 1.067 1.042 1.038 1.046 1.050 1.052 

  Varkens 6.234 6.230 6.271 6.306 6.319 6.260 6.080 

  Pluimvee 27.156 27.329 28.257  29.536  31.182  33.055 34.377 

Tabel 4-13. Indicatoren sector landbouw 

In Tabel 4-13 worden de indicatoren voor de landbouwsector vermeld. De voorbije jaren is het 
geïnstalleerd vermogen van de WKK’s en het groen operationeel vermogen met biogas verder 
toegenomen. Het aandeel dat de landbouwsector heeft in het operationeel vermogen van WKK’s in 
Vlaanderen is gestegen van 15% in 2010 tot 20% in 2016. De groene warmteproductie vertoont sinds 2010 
een stijgende trend. Het overgrote deel van de hernieuwbare energieproductie in de landbouwsector is 
op conto te schrijven van de (groot- en kleinschalige) WKK’s. Ze gebruiken hoofdzakelijk biomassa als 
energiebron. De land- en tuinbouwsector heeft ondertussen in 2016 een aandeel van 28% in de productie 
van hernieuwbare energie door WKKs in Vlaanderen.  

Het gebruik van kunstmest is verder afgenomen en de verwerking en export van dierlijke mest is verder 
toegenomen. De melkproductie per melkkoe is de voorbije jaren gestabiliseerd na een toename in de 
periode 1990-2010. Sinds 2011 is de melkveestapel met 17% toegenomen. De niet-melkveestapel is afgenomen 
en de pluimveestapel toegenomen sinds 2010. De varkensstapel is in vergelijking met 2010 afgenomen. 

4.4.2 Evolutie emissies  

In Vlaanderen is de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of 
omgerekend 16% van de niet-ETS emissies. De belangrijkste energetische bronnen van broeikasgassen in 
de landbouw zijn fossiele brandstoffen (bv. voor verwarming van serres en stallen) en off-road voertuigen. 
Niet-energetische bronnen zijn voornamelijk methaanproductie door vergisting in dierlijke spijsvertering 
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en mestopslag en productie van lachgas door mestgebruik. Daarnaast vormt ureum- en kalkgebruik een 
zeer beperkte bron van CO2. 

In de periode 1990-2016 heeft de landbouwsector reeds een aanzienlijke daling van broeikasgasuitstoot 
van 23% gerealiseerd (Figuur 4-13). Deze daling was hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds de afbouw van 
de veestapel in het kader van het mestbeleid en anderzijds de daling van het energiegebruik door 
stijgende energieprijzen, investeringen in energiebesparende en hernieuwbare technologieën en 
overschakeling van stookolie op aardgas. Globaal genomen is deze daling gerealiseerd in de periode 1990-
2008. Sinds 2008 zijn de totale broeikasgasemissies in de landbouwsector licht toegenomen. 

 

Figuur 4-13. Evolutie broeikasgasemissies landbouwsector 

De belangrijkste broeikasgassen in de landbouwsector zijn anno 2016, in afnemende omvang CH4, N2O en 
CO2 (Figuur 4-14). De verdere reductie van methaan en lachgas, met samen een aandeel van 74%, blijft een 
grote uitdaging voor de Vlaamse landbouw. Methaanemissies zijn voornamelijk afkomstig van 
spijsverteringsprocessen in herkauwers (vooral runderen). Lachgas komt vrij in de atmosfeer door opslag 
en aanwending van (dierlijke) mest of door indirecte processen (bv. atmosferische depositie en uitloging). 
Zowel CH4 en N2O worden geproduceerd tijdens de productie en opslag van mest.  

 

Figuur 4-14. Aandelen broeikasgassen landbouwsector 2016 

De energetische emissies hebben een relatief beperkt aandeel van 26%, terwijl de niet-energetische 
emissies 74% van de Vlaamse landbouwemissies vertegenwoordigen (Figuur 4-15). 
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Figuur 4-15. Aandelen bronnen landbouwsector 2016 

De energetische emissies zijn het gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen, voornamelijk in de 
glastuinbouw en intensieve veehouderij voor verwarming van serres en stallen met een aandeel van 26% 
in de totale landbouwemissies in 2016. Deze emissies vertoonden een dalende trend in de periode 1990-
2016, dankzij inspanningen gericht op rationeel energiegebruik en de aanwending van minder 
koolstofintensieve brandstoffen in de glastuinbouw. Vanaf 2006 is er een brandstofswitch gerealiseerd 
van petroleumproducten (i.h.b. stookolie) naar aardgas en biomassa (zowel biogas als vaste biomassa). 
Sinds 2008 is het aardgasverbruik versneld gestegen doordat er steeds meer WKK-eenheden in eigen 
gebruik worden opgestart. Naast grotendeels nieuwe installaties zijn dit gedeeltelijk vervangingen van 
oudere motoren. Vele van deze oudere motoren werden uitgebaat in samenwerking met een 
elektriciteitsproducent. Deze werden nu vervangen door motoren in eigen beheer. Dit geeft in de 
broeikasgasinventaris eveneens een verschuiving van het aardgasverbruik van de elektriciteits- en 
warmtesector naar de landbouwsector. Sinds 2010 is de Vlaamse landbouwsector een netto-producent 
van elektriciteit geworden voornamelijk door de expansie van WKK in de glastuinbouwsector. De 
emissiereductie van de toegenomen inzet van WKK en groene stroomproductie in de landbouwsector, dat 
zowel voor eigen gebruik als voor gebruik voor derden dient, komt in de huidige Vlaamse 
broeikasgasemissie-inventaris niet ten goede aan de landbouwsector maar voornamelijk aan de (ETS) 
energiesector.  

De veestapel is de drijvende factor voor de niet-energetische emissies afkomstig van verteringsprocessen 
(CH4) en mestopslag (CH4 en N2O). De globaal dalende veestapel vanaf 2000, onder meer ten gevolge van 
het strengere mestbeleid, opkoopregelingen, de dioxinecrisis en de conjunctuur, bepaalt dan ook de 
dalende trend van deze emissies. Vanaf 2008 stijgt de veestapel terug door de uitbreidingsmogelijkheden 
in het mestbeleid (MAP 3) sinds 2007. Mits onder meer mestverwerking kan een bedrijf zijn veestapel 
uitbreiden. Dat heeft geleid tot duidelijke aangroei van de pluimveestapel en in mindere mate ook de 
varkensstapel. Sinds 2012 wordt ook een lichte toename van het aantal melkkoeien vastgesteld wat kan 
worden verklaard door de afschaffing van het melkquotum in 2015. De omvang van de veestapel (zie ook 
Tabel 4-13) verklaart de beperkte toename van de niet-energetische emissies vanaf 2008. 
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4.4.3 Beleidsevoluties 

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

Pijler I van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is van start gegaan op 1 januari 
2015. Pijler II ging van start in 2015. Klimaatbeleid is een belangrijk accent binnen het nieuwe GLB: 

- in Pijler I van het GLB (directe steun en marktmaatregelen) is er aandacht voor klimaatbeleid via 
enerzijds de algemene GLB-randvoorwaarden en anderzijds de nieuwe vergroeningsverplichtingen 
van het GLB. De voorwaarden voor steun in het kader van pijler 1 werden hiertoe aangepast; 

- Pijler II van het GLB (plattelandsontwikkeling) wordt vanuit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierd. Op Europees niveau werden zes prioriteiten voor 
Pijler II naar voor geschoven, waaronder ELFPO-prioriteit 5 “Bevordering van het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie 
in de landbouw-, de voedsel-, en de bosbouwsector”. Daarnaast werden innovatie, milieu, en 
klimaatmitigatie- en adaptie ook als horizontale doelstelling naar voor geschoven. Een verplicht 
aandeel van 30% van het ELFPO-budget is bestemd voor milieu- en klimaatvriendelijke 
investeringen. Met 42% van de PDPO III-maatregelen die klimaat- en/of milieu gerelateerd zijn, gaat 
Vlaanderen hier verder dan de Europese doelstelling.  

Vlaanderen geeft invulling aan de tweede pijler van het GLB (plattelandsontwikkeling) met het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) dat in februari 2015 definitief werd 
goedgekeurd. Het PDPO III bevat maatregelen met positieve invloed op het klimaat (mitigatie, LULUCF 
en/of adaptatie) zoals investeringssteun via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF), agromilieu- 
en klimaatmaatregelen, adviesverlening, beheerovereenkomsten, demonstratieprojecten, EIP-operationele 
groepen, bebossing van landbouwgronden, boslandbouwsystemen, … De maatregelen leidden op het 
terrein tot concrete acties. Ook onder de maatregelen ”Leader” of “Omgevingskwaliteit van het Platteland” 
(die ook onder Pijler II vallen) worden vaak projecten met een positieve impact op het klimaat uitgevoerd, 
vaak gaat het om promotie van lokaal voedsel of korte keten.  

Sensibilisering en voorlichting 

Het Departement Landbouw en Visserij zette de voorbije jaren versterkt in op sensibilisering en 
voorlichting. Elk jaar worden rond de 100 voorlichtingsactiviteiten (publicaties, artikels, studiedagen, 
lessenreeksen, filmpjes, …) georganiseerd rond thema’s als energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 
duurzaam bemesten, geïntegreerde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, bodemvruchtbaarheid, 
duurzame ruwvoederwinning, praktijkgidsen (bemesting, gewasbescherming, natuur, water), … met een 
positief (secundair) effect op klimaat (mitigatie door emissiereducties of koolstofopslag en/of adaptatie).  

Daarnaast kunnen erkende centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouwprojecten indienen 
voor de jaarlijkse oproep voor demonstratieprojecten (cf. PDPOIII). Verschillende thema’s binnen deze 
jaarlijkse oproep tijdens de periode 2013-2017 hadden verband met klimaat (mitigatie door 
emissiereducties of koolstofopslag en/of adaptatie). In 2016 werd klimaatmitigatie als thema naar voren 
geschoven binnen de thematische oproep voor demonstratieprojecten (cf. PDPOIII). Binnen dit thema 
werden 2 projecten goedgekeurd, namelijk het project “KOE – klimaatvriendelijke ommekeer met eigen 
voer” en “Doelgericht verlengen levensduur melkvee”. Deze projecten werden opgestart in 2017 en lopen 
2 jaar.  

Ook het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-Agri), een nieuw instrument binnen 
PDPOIII, biedt potentieel voor klimaatgerelateerde innovatieve projecten in de landbouw. EIP-Agri heeft 
als doel om innovaties vanuit de primaire landbouw te stimuleren. Initiatiefnemers moeten hiervoor een 
Operationele Groep oprichten, hierin moet minimaal één deelnemer landbouwer zijn. Ook onderzoekers, 
adviseurs en bijvoorbeeld de verwerkende industrie kunnen meehelpen om een innovatief idee uit te 
werken binnen een operationele groep. De eerste twee oproepen hiervoor in Vlaanderen werden in 2016 
en 2017 gelanceerd. Hierbij werden ook klimaatgerelateerde projecten geselecteerd (vb. Pocketboer, 
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waarbij landbouwers met pocketvergisters samen zoeken naar concrete oplossingen voor de ervaren 
problemen met hun vergistingsinstallaties). 

Maatregelen gericht op energetische emissies 

De maatregelen gericht op energetische emissies werden uitgevoerd zoals vooropgesteld. Concreet 
werden o.a. volgende acties genomen: 

- Energieconsulenten 

Het energieconsulentenproject van het VEA werd verlengd voor de periode 2014-2016. Er werden 
o.a. subsidies toegekend aan Boerenbond Consult voor energieconsult aan landbouwbedrijven.  

- Enerpedia 2.0 

Complementair aan de energieconsulenten en het Kenniscentrum Glastuinbouw, ging op 1 juli 2014 
het project Enerpedia 2.0 (www.enerpedia.be) van start. In dit project worden innovatieve 
technieken voor broeikasgasreducties, energiebesparing en de productie van hernieuwbare 
energie in de land- en tuinbouw getest en gepromoot, met de bedoeling om deze vlotter ingang 
te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw. Er wordt ingezet op 
technologieën die nog een ontwikkelingspotentieel in de sector hebben, zoals micro- en 
pocketvergisting, kleine windturbines, zonneboilers, actief ontvochtigen met warmterecuperatie 
in serres, bewaring en koeling van land- en tuinbouwproducten en warmtepompen. Enerpedia 2.0 
wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds (zie hoofdstuk 7). Sinds september 2017 voert 
het Enerpedia-consortium een nieuwe overheidsopdracht uit. Via deze opdracht wordt gedurende 
3 jaren een 90-tal begeleidingstrajecten uitgevoerd en 185 korte adviezen gegeven aan Vlaamse 
land- en tuinbouwers in verschillende sectoren.  

- Bedrijfsadviessysteem KRATOS 

In uitvoering van PDPO III werd het gratis adviessysteem “KRATOS – Raad op maat” uitgewerkt. 
Het Departement Landbouw en Visserij sluit hiervoor een raamovereenkomst af met adviseurs die 
geselecteerd worden via een open offerte-aanvraag. Binnen de module “klimaat” wordt advies 
gegeven over de randvoorwaarden, PDPO III-maatregelen en andere acties met betrekking tot 
klimaat. Adviezen onder de module “energie” bevatten een energieaudit, advies m.b.t. nieuwbouw 
en renovatie en PDPO III- en andere maatregelen gelinkt aan een verbetering van het 
energieverbruik. Adviezen onder de module “klimaat” focussen minstens op de agromilieu-
klimaatmaatregelen en zorgen voor een reductie van CO2, CH4 en/of N2O emissies op de 
landbouwbedrijven.21 

- VLIF-steun 

De VLIF-steun voor energiebesparende technieken en investeringen in hernieuwbare energie werd 
aangepast in het kader van PDPO III met ingang van 1 januari 2015.  

Er werden in de periode 2014-2016 meer dan 3.000 investeringen gesteund gericht op een efficiënter 
energiegebruik in de landbouw en een reductie van emissies. Voorbeelden van subsidiabele 
investeringstypes zijn energieschermen, klimaatcomputers, melkvoorkoelers, LED-verlichting, 
warmtewisselaars, onderdelen van een pocketvergister, tractoren op aardgas of hernieuwbare 
energie, … 

Wat de aanvragen betreft vanaf 2015 tot midden 2017 zijn er meer dan 5.000 investeringen 
geselecteerd met een mitigerend klimaateffect voor een totaal selectiebedrag van meer dan 
53.000.000 euro (=maximale subsidiebedrag). 

                                              
21 Voor meer informatie, zie http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos. 

http://www.enerpedia.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos
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- Investeringsondersteuning pilootproject restwarmte glastuinbouw 

De Vlaamse Regering keurde investeringsondersteuning goed voor een pilootproject restwarmte 
in een glastuinbouwcluster. Het gaat om een eenmalige subsidie aan MIROM Roeselare voor de 
realisatie van een warmtenet tussen de verbrandingsinstallatie en de glastuinbouwcluster 
Roeselare-West. Met het warmtenet, inclusief randinfrastructuur, wordt restwarmte van de 
huisvuilverbrandingsoven van MIROM Roeselare geleverd aan glastuinbouwcluster Roeselare-
West. Deze maatregel krijgt cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds (zie hoofdstuk 7). 

- Energieprestatie- en binnenklimaateisen voor landbouwgebouwen 

Sinds 1 januari 2015 zijn de energieprestatie- en binnenklimaateisen (EPB-eisen) volgens de Europese 
richtlijn ook van toepassing bij nieuwbouw of grondige renovatie van bepaalde 
landbouwgebouwen. Gezien de bijzondere aard van deze gebouwen werden specifieke vereisten 
opgesteld. Vóór 2015 waren gebouwen enkel EPB-plichtig als ze verwarmd of gekoeld werden ten 
behoeve van mensen. 

Enkel landbouwgebouwen die behoorlijk wat energie verbruiken voor verwarming, koeling of 
ventilatie moeten voldoen aan specifieke EPB-eisen, met name: 

• serres voor warme teelten; 
• energie-intensieve productie- en bewaarloodsen; 
• varkens- en pluimveestallen. 

Andere landbouwgebouwen, waar het energieverbruik vrij beperkt en isolatie minder zinvol is 
(bv. melk- en vleesveestallen, stallen voor kalverhouderij, geiten, schapen en paarden, serres voor 
koude teelten, machineloodsen, …) worden vrijgesteld van EPB-eisen.  

Maatregelen gericht op niet-energetische emissies 

De maatregelen gericht op niet-energetische emissies werden uitgevoerd zoals vooropgesteld. Concreet 
werden o.a. volgende acties genomen/voorzien: 

- Onderzoeksproject “Nutritioneel sturen naar een economisch en ecologisch duurzaam 
melkveebedrijf: focus op methaan en stikstof-efficiëntie” 

Op 1 december 2014 ging het onderzoeksproject “Nutritioneel sturen naar een economisch en 
ecologisch duurzaam melkveebedrijf: focus op methaan en stikstof-efficiëntie”, of kortweg SMART-
melken, van start. Dit onderzoeksproject binnen het VLAIO landbouwonderzoekstraject loopt tot 
30 november 2018. Het doel van het project is het toepassen van methaanreducerende 
(voeder)strategieën op Vlaamse melkveebedrijven te faciliteren door kennisopbouw en 
kennisverspreiding over de economische en ecologische duurzaamheid van dergelijke strategieën. 
Hiermee komt het project tegemoet aan een concrete vraag van de melkveesector. Op 
uitdrukkelijke vraag van de melkveehouders wordt terzelfdertijd de stikstof-efficiëntie 
onderzocht. Hiermee zal kennis opgebouwd worden om N-emissies op een melkveebedrijf te 
beperken in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS). Alle activiteiten en 
resultaten van het project kunnen opgevolgd worden via de webpagina 
http://www.ilvo.vlaanderen.be/smartmelken/NL/Home/tabid/9177/Default.aspx.  

- Onderzoeksproject Pocketpower 

In september 2016 ging het VLAIO LA-traject van start. Dit project loopt 4 jaar en wordt getrokken 
door Inagro i.s.m. UGent. De doelstellingen van dit project zijn tweeledig: 

• De uitbreiding van pocketvergisting naar andere sectoren (bv. varkens, groenteresten, …) 
mogelijk maken. Daarom start het project vanuit een sectorscan om de meest geschikte 
deelsectoren & typebedrijven te identificeren. Samen met deze sectoren, aangevuld met 
betrokken constructeurs wordt een concept uitgewerkt dat binnen de 4 jaar op bedrijven 
uit minstens 1 nieuwe deelsector implementeerbaar is. 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/smartmelken/NL/Home/tabid/9177/Default.aspx
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• Onderzoeken wat het effect is van pocketvergisting op broeikasgasemissies lachgas (N2O) 
en methaan (CH4) t.o.v. het niet-vergisten van mest. Hiermee wordt bekeken of 
pocketvergisting ook effectief helpt om deze emissies te verlagen. Indien dat zo is, helpt dit 
niet enkel bij het verminderen van de impact op het milieu, maar is dit ook gunstig voor 
het imago van de sector. Bovendien worden ook optimalisaties/innovaties onderzocht die 
de installatie verder kunnen verduurzamen. 

- AMS-studie: Effect van landbouwmaatregelen op broeikasgasemissies 

De interne studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij voerde in opdracht van het 
Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij een literatuurstudie uit om de 
beschikbare kennis over het effect van bestaande en potentiële landbouwmaatregelen op de 
broeikasgasuitstoot samen te brengen. Hierbij werd getracht om de best mogelijke beschikbare 
maatregelen te detecteren. De studie geeft o.a. ook aangeven voor welke zaken nader onderzoek 
nodig is.  

- Investeringssteun voor pocketvergisting 

Sinds 1 januari 2015 wordt via het VLIF-investeringssteun gegeven voor randinfrastructuur ter 
ondersteuning van kleinschalige vergisting (“pocketvergisting”) op landbouwbedrijven. 
Boerderijvergisting van mest wordt genoemd als een maatregel met veel potentieel om 
broeikasgasemissies uit de mestopslag te beperken aangezien de mest rechtstreeks verwerkt 
wordt (i.p.v. opgeslagen in een mestkelder). Deze maatregel krijgt cofinanciering uit het Vlaams 
Klimaatfonds (zie hoofdstuk 7).  

Anno 2018 kan nog steeds VLIF-steun hiervoor aangevraagd worden. 

- Pilootproject pro rata systeem voor digestaat na pocketvergisting 

Pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen dierlijke en/of plantaardige 
biomassastromen anaeroob worden vergist om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te 
produceren. Pocketvergisting op melkveebedrijven is mogelijk met zuivere mest. Bij de vergisting 
van varkensmest is het echter technisch noodzakelijk om een zekere hoeveelheid plantaardige 
biomassa bij te mengen. Op dit ogenblik wordt de output van een vergistingsproces in Vlaanderen 
volgens de huidige mestwetgeving (MAP5) als 'dierlijke mest' geclassificeerd zodra dierlijke mest 
als inputmateriaal gebruikt is, hoe klein de fractie van de dierlijke mest in de totale input ook is. 
In mestdrukgebieden zoals Vlaanderen betekent dit een hoge kost, wat pocketvergisting op 
varkensbedrijven veel minder rendabel maakt.  

Zoals opgenomen in het 5e actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP5), is een 
consortium van o.a. UGent, Inagro, Biogas-e en VCM gestart met een pilootproject rond pro-rata. 
De doelen van het onderzoek waren (zoals overeengekomen met de Europese Commissie) om: 

• garanties te bieden naar stabiliteit van het digestaat op vlak van nutriënteninhoud en het 
aandeel dierlijke mest in het eindproduct; 

• agronomische en milieukundige effecten in kaart te brengen bij toepassing van het pro-rata 
principe op pilootschaal (dus niet onder proefveldomstandigheden). 

 
Het consortium heeft hiervoor in samenspraak met de overheid een proefopzet opgesteld waarbij 
het digestaat afgezet zou worden bij verschillende landbouwers. Echter na twee jaren is in 
samenspraak tussen de overheid, de federatie van biogasinstallaties (FEBIGA) en het consortium 
beslist om dit onderzoek stop te zetten door gebrek aan interesse vanwege de 
vergistingsinstallaties. Als voornaamste reden haalt FEBIGA aan dat de bedrijven op dit moment 
niet klaar zijn om te investeren in nutriëntenrecuperatie. Om het onderzoek en ontwikkeling in 
deze materie niet te laten stagneren, zal een marktverkenning worden uitgevoerd om te kijken 
welke onderzoeksvragen moeten beantwoord worden om de stabiliteit van digestaat uit co-
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vergisting te garanderen. Op basis van dit marktonderzoek zal een nieuw onderzoek opgestart 
worden dat nadien (2020 à 2022) toegepast kan worden in de vergistingssector. 

Deze bijsturing van het onderzoek past in de Europese ontwikkelingen op het vlak van 
gecertificeerde meststoffen waar de herziening van de meststoffenverordening het mogelijk zal 
maken om o.a. digestaat als inputmateriaal voor meststoffen te gebruiken en deze vrij op de EU-
markt te verhandelen wanneer voldaan is aan een aantal criteria op het vlak van 
nutriënteninhoud, stabiliteit en contaminanten. 

Deze harmonisatie van de Europese markt voor meststoffen opent het potentieel om de klassieke 
kunstmeststoffen te vervangen door biobased alternatieven met een kleinere CO2-voetafdruk. 
Wanneer deze biobased alternatieven gebaseerd zijn op dierlijke mest, is het gebruik volgens de 
Nitraatrichtlijn gelimiteerd wat een hinderpaal vormt in het realiseren van het 
kunstmestvervangend potentieel. Daarom heeft de Europese Commissie, op aandringen van 
Vlaanderen en Nederland, zich geëngageerd om een traject op te starten dat de principes en 
criteria voor end-of-manure moet vastleggen. Dit naar analogie met end-of-waste criteria uit de 
kaderrichtlijn afval. Deze piste lijkt meer belovend en interessanter dan de piste van pro rata.  

Strategisch Plan Korte Keten 

Er wordt verder uitvoering gegeven aan de acties van het Strategisch Plan Korte Keten. Hiermee gelinkt 
ging het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) op 2 oktober 2013 van start met een IPO-themagroep 
‘lokale voedselstrategie’. Een voedselstrategie is een proces waarbij wordt nagedacht over hoe het 
voedselsysteem kan veranderd worden en wat er kan gedaan worden om die verandering te realiseren. 
Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt 
meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen. Een lokale voedselstrategie neemt alle 
activiteiten in beschouwing die in en in de nabije omgeving van een bepaalde plaats gebeuren, die vorm 
krijgen in wisselwerking met de lokale condities en die voedsel (en andere producten) produceren, 
verwerken en distribueren voor de lokale markt. 

De themagroep bracht hierover advies uit dat tot stand kwam door een wisselwerking tussen 
beleidsmakers, actoren in het werkveld en academici. Op 24 april 2015 deelde de Vlaamse minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw de beleidsaanbevelingen van deze expertengroep mee aan de Vlaamse 
Regering. Het IPO-advies concludeert dat investeren in lokale voedselstrategieën nuttig is aangezien dit 
mogelijkheden biedt voor een meer milieuvriendelijke landbouw. 

In november 2015 werd aangekondigd om, rekening houdend met het IPO-advies, een aanspreekpunt 
lokale voedselstrategie op te richten en het strategisch platform korte keten te laten evolueren van een 
stuurgroep naar een mediërende structuur (“Raad van Belang”), die zowel zijn doelgroep als zijn scoop 
(van korte keten naar alle lokale voedselstrategieën) moet verbreden. Sinds 2017 wordt op regelmatige 
basis een Raad van Belang samengeroepen en werd het Aanspreekpunt Lokale Voedselstrategie opgericht. 

Strategisch Plan Biologische Landbouw 

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. Een greep uit de acties 
van de laatste jaren: 

- De Vlaamse overheid steunt de projecten Bio zoekt Boer (www.biozoektboer.be), Bio zoekt Keten 
(www.bioforumvlaanderen.be), het project biobedrijfsnetwerken 
(www.bioforumvlaanderen.be/biobedrijfsnetwerken) die kennisuitwisseling stimuleert en het 
coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt; 

- in de periode 2015-2017 worden drie onderzoeksprojecten uitgevoerd met link naar klimaat: 
• ILVO-studie over de stikstofwerking van stikstofmaaimeststoffen (mogelijk alternatief voor 

dierlijke mest); 
• internationale studie SOILVEG (ILVO, Inagro, UGent) betreft de toepassing van agro-

ecologische gewassen en innovatieve vernietigingsstrategie d.m.v. de roller-crimper 

http://www.biozoektboer.be/
http://www.bioforumvlaanderen.be/
http://www.bioforumvlaanderen.be/biobedrijfsnetwerken
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technologie. In de studie wordt o.a. de hypothese getest dat deze technologie leidt tot 
reductie van broeikasgasemissies; 

• ILVO studie over meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame 
combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee. Door zijn agroforestry-
context is dit gericht op efficiënter landgebruik. 

- Sinds het schooljaar 2016-2017 worden regelmatig studiedagen rond bio en agro-ecologie 
georganiseerd voor personeel uit het secundair landbouw onderwijs. 

- de VLAM-EU promotiecampagne “Bio, je kan er niet omheen” (2015-2017) werd opgestart; 
- de Europese regelgeving inzake biologische landbouw is in herziening (zie verder). Vanuit 

Vlaanderen wordt dit mee opgevolgd. Het proces is nog lopende.  

Wetgeving inzake biologische productie, bedrijfsadvisering in de biologische landbouw 

De Europese wetgeving inzake biologische productie is in herziening, waarbij tevens aandacht gaat naar 
duurzaamheid, dierenwelzijn, biodiversiteit binnen de biologische productie. Verdere uitvoering wordt 
gegeven in Vlaamse wetgeving, zoals inzake zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal, …. 

De bedrijfsadvisering in de biologische landbouw waarbij subsidies verleend worden aan erkende 
adviseurs en hieraan gekoppeld een korting op de advieskost voor de landbouwer (gangbare landbouwer, 
land- en tuinbouwschool, (kandidaat) biolandbouwer) is in werking sedert 1 april 2014. Er werd volop 
gebruik gemaakt van deze toepassing, en het aantal erkende adviseurs is gestegen. 

Preventie van voedselverlies en maximale valorisatie van nevenstromen 

De Vlaamse overheid (samengebracht in de interdepartementale werkgroep voedselverlies) en haar 
partners binnen de keten zetten verder in op de preventie van voedselverlies en de maximale valorisatie 
van nevenstromen. 

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 (2015) 

Op 3 april 2015 hebben de Vlaamse Regering en de ketenpartners de Ketenroadmap Voedselverlies 2020 
ondertekend. Met dit publiek-privaat actieplan engageren de partners zich om gezamenlijk de 
voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15%. Er worden 9 actieprogramma’s uitgevoerd met in 
totaal 57 acties om voedselverliezen in de hele keten terug te dringen. De partners voeren structureel 
overleg in het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies. 

Voortgangsrapportage acties 2016 

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform 
Voedselverlies goed. Het voortgangsrapport 2016 geeft een overzicht van de acties die de partners uit het 
Vlaams Ketenplatform vorig jaar ondernamen om de voedselverliezen te verminderen doorheen de keten. 
Acht voorbeeldprojecten werden in de kijker gezet, waaronder de ontwikkeling van de ‘dry on water’ 
technologie (ILVO). 

De dry-on-water-technologie is een nieuwe en energie-efficiënte manier om voeding te drogen. Door een 
relatief lagere temperatuur en een snelle doorlooptijd levert het betere resultaten dan andere 
droogtechnieken: smaak, kleur en voedingswaarde blijven beter bewaard. Deze nieuwe techniek werd 
ontwikkeld door ILVO en biedt perspectieven om reststromen om te zetten tot waardevolle ingrediënten. 
Overschotten van preistengels worden bijvoorbeeld vermalen tot preipuree, die op zijn beurt gedroogd 
wordt. Het preipoeder kan gemakkelijk dienen als smaakmaker in broodjes. De innovatieve technologie 
wordt momenteel getest in vele onderzoekstrajecten voor de valorisatie van groenten en fruit, gaande 
van witloofwortels, preigroen tot tomaten. 

Meer info: http://www.voedselverlies.be/resultaten-2016 

http://www.voedselverlies.be/resultaten-2016
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Monitoring voedselreststromen en voedselverliezen 

In mei 2017 publiceerde de Vlaamse overheid in samenwerking met de ketenpartners een eerste meting 
van het gebruik van voedselreststromen in de gehele voedingsketen, van boer tot consument. Er werd 
meer dan een jaar gewerkt aan deze meting want de opdracht was erg complex. Alle partners in de keten 
voerden metingen uit en brachten cijfers bij elkaar. Voor het eerst beschikken we over cijfers die inzicht 
geven in de efficiëntie waarmee de voedingsketen, van boer tot consument, omgaat met 
voedselgrondstoffen. 

In de Vlaamse voedingsketen kwamen er in 2015 naar schatting 3.485.000 ton voedselreststromen vrij. Het 
gaat om zowel de (eetbare) voedselverliezen als de (niet-eetbare) nevenstromen. Drie vierde (74%) van de 
voedselreststromen zijn onvermijdbare nevenstromen. Slechts een vierde (26%) van de 
voedselreststromen anno 2015 zijn voedselverliezen. Uitgedrukt in absolute cijfers gaat het om 2.578.000 
ton nevenstromen en 907.000 ton voedselverliezen over heel de keten. 

92% van alle voedselreststromen wordt gevaloriseerd. Het grootste aandeel wordt gevaloriseerd als 
voedsel voor dieren (43%), meteen ook de hoogste mogelijke valorisatie op de cascade van waardebehoud. 
Vergisting als bestemming is goed voor 21% van de voedselreststromen. De bestemming bodem is goed 
voor 17% van de voedselreststromen. 

Op basis van de monitoring zullen nieuwe acties geformuleerd worden. 

Meer info:  http://www.voedselverlies.be/monitor 

Verder inzetten op onderzoek en kennisontwikkeling 

De voorbije jaren werd verder ingezet op kennisvergaring i.v.m. voedselverlies in Vlaanderen via 
onderzoek.  

Zo werd in 2016 de impact van cosmetische kwaliteitseisen op voedselverlies in de versmarkt groenten en 
fruit onderzocht. Vlaamse landbouwers lijden gemiddeld een afzetverlies van 10% omdat groenten en 
fruit moeten voldoen aan specifieke eisen in verband met kleur, vorm en afmetingen. Die cosmetische 
kwaliteitseisen bevorderen de handel, optimaliseren het verpakkings- en logistieke proces en maken 
productdifferentiatie mogelijk. In minstens een derde van de gevallen krijgt het afzetverlies een humane 
valorisatie door verwerking, sociale initiatieven of thuisverkoop. Dat blijkt uit een onderzoek van de 
Universiteit Gent in opdracht van het Departement Landbouw en Visserij, dat de problematiek voor het 
eerst cijfermatig in kaart brengt.  

Via brochures, websites, studiedagen, … wordt eveneens ingezet op sensibilisering van de volledige keten 
en de consument i.v.m. voedselverlies. 

Meer info:  

• www.vlaanderen.be/landbouw/studies   

• www.voedselverlies.be/voedselverlies-in-vlaanderen/publicaties 
• http://www.voedselverlies.be/wat-je-thuis-kan-doen   

 

Alle documenten i.v.m. bovenstaande activiteiten kunnen geraadpleegd worden op 
http://www.voedselverlies.be. 

4.4.4 Prognoses 

In de glastuinbouwsector zijn de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd op vlak van energie-
efficiëntie, WKK en inzet van hernieuwbare energie. Gezien de aanzienlijke besparingen van de voorbije 

http://www.voedselverlies.be/monitor
http://www.vlaanderen.be/landbouw/studies
http://www.voedselverlies.be/voedselverlies-in-vlaanderen/publicaties
http://www.voedselverlies.be/wat-je-thuis-kan-doen
http://www.voedselverlies.be/
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jaren - en rekening houdend met de inventarisregels voor WKK’s22 - wordt geen extra potentieel voor de 
komende jaren ingeschat en wordt in de periode 2005-2020 een reductie met 16% verwacht voor de 
energetische emissies.  

De evolutie van de veestapel tot 2020 is de bepalende factor voor de niet-energetische methaan- en 
lachgasemissies. Prognoses van het Departement Landbouw en Visserij geven aan dat het aantal 
melkkoeien na de afschaffing van het melkquotum (in 2015) ten gevolge van de autonome evolutie weer 
licht zal afnemen. Het aantal varkens zou volgens deze prognoses ook verder afnemen de komende jaren. 
In de periode 2005-2020 resulteert dit in een beperkte toename met 2% van de niet-energetische emissies. 

Globaal genomen wordt in de landbouwsector een lichte daling van de broeikasgasemissies verwacht in 
de periode 2005-2020 van 3% in een scenario met bestaand beleid. 

 

Figuur 4-16. Overzicht emissies en prognoses sector landbouw 

 

  2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Totale broeikasgasuitstoot sector landbouw 
(kton CO2-eq) 

7.464 7.196 7.075 7.334 7.435 7.254 

Evolutie ten opzichte van 2005  
sector landbouw 

 -4% -5% -2% 0% -3% 

Tabel 4-14. Emissies en prognoses sector landbouw  

                                              
22 De emissiereductie van de toegenomen inzet van WKK en groene stroomproductie in de landbouwsector, dat zowel voor eigen gebruik als 
voor gebruik voor derden dient, komt in de huidige emissie-inventaris niet ten goede aan de landbouwsector maar voornamelijk aan de (ETS) 
energiesector. 
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4.5  NIET-ETS INDUSTRIE 

4.5.1 Indicatoren 

In Tabel 4-15 worden de indicatoren voor de sector “niet-ETS” industrie” vermeld. In 2016 zijn in het totaal 
339 vestigingen toegetreden tot het EBO’s waarvan 143 VER-bedrijven en 196 niet VER-bedrijven23. 

 

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energiebesparing niet-ETS - Convenantbedrijven (TJ) 1.118 845 921 805 528 - 

Energiebesparing niet-ETS - Energiebeleidsovereenkomst (TJ) - - - - - 369 

Tabel 4-15. Indicatoren sector “niet-ETS” industrie 

4.5.2 Evolutie emissies  

De totale niet-ETS broeikasgasemissies van de sector industrie volgens het ETS toepassingsgebied 2013-
2020 bedragen 7,0 Mton CO2-eq in 2016 of 15% van de totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies.  

In Figuur 4-17 wordt de evolutie weergegeven van de niet-ETS broeikasgasemissies in de sector industrie. 
Op dit moment is het moeilijk om een duidelijke historische trendanalyse voor de sector niet-ETS industrie 
op te maken aangezien de opsplitsing in ETS en niet-ETS sectoren pas beschikbaar is vanaf 2005 en het ETS 
toepassingsgebied wijzigt in 2008 bij het begin van de tweede ETS handelsperiode 2008-2012 en in 2013 
bij het begin van de derde ETS handelsperiode 2013-2020. Daarom zijn de energetische emissies in Figuur 
4-17 niet opgenomen. Het volledig beeld voor de sector industrie is wel beschikbaar voor de jaren 2005 en 
2013-2016 (zie Figuur 4-21). 

 

Figuur 4-17. Evolutie broeikasgasemissies sector “niet-ETS industrie” (exclusief energetische emissies) 

                                              
23 http://www.ebo-vlaanderen.be/Documents/161219%20Jaarverslag%20Commissie%20EBO%202015.pdf  

http://www.ebo-vlaanderen.be/Documents/161219%20Jaarverslag%20Commissie%20EBO%202015.pdf
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Er zijn een aantal factoren die voor een groot deel de evoluties in Figuur 4-17 bepalen: 

- Sinds 1997 zijn de F-gas emissies t.o.v. 1990 drastisch gereduceerd in een elektrochemisch bedrijf dat 
een breed gamma van fluorchemische producten produceert door de ingebruikname van een 
naverbrandingsinstallatie met HF-recuperatie. Daarna is er een trendmatige stijging van het gebruik 
en ook de emissies van F-gassen die hoofdzakelijk het gevolg is van het stopzetten van het gebruik 
van ozonafbrekende stoffen in koelinstallaties, waarvoor F-gassen lange tijd de meest voor de hand 
liggende alternatieven waren. 

- De lachgasemissies van de caprolactamproductie vertonen een stijgende trend sinds 2005 ten gevolge 
van een toename van de productie. In 2013 is een daling merkbaar dankzij een procesoptimalisatie, 
waarna de uitstoot ongeveer stabiliseerde; 

- In de periode 2005-2016 heeft de sector afval een aanzienlijke daling van broeikasgasuitstoot van 47% 
gerealiseerd. De opvang en behandeling van stortgas, die sinds 1995 verplicht is, vormt hiervoor de 
voornaamste verklaring. Bovendien is storten, conform de afvalverwerkingshiërarchie, drastisch 
afgebouwd. De reductie van de methaanemissies met 48% in de periode 2005-2016 is de belangrijkste 
factor in de globale emissiereductie in de afvalsector (Figuur 4-18). 

 

 

Figuur 4-18. Evolutie broeikasgasemissies sector afval (exclusief afvalverbranding) 

De energiegerelateerde emissies van de niet-ETS industrie (i.e. bedrijven die niet onder het EU ETS vallen) 
vertegenwoordigen met 2,6 Mton CO2-eq of omgerekend 36% het grootste aandeel in deze emissies 
(Figuur 4-19).  
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Figuur 4-19. Aandelen broeikasgasemissies sector industrie in 2016 

Het grootste deel van de energiegerelateerde emissies in de industrie valt onder het ETS. Hier wordt enkel 
het deel buiten het ETS besproken. Dit omvat het energiegebruik van vooral kleinere, in vele gevallen iets 
minder energie-intensieve bedrijven, waarvan het energiegebruik (en de energetische emissies) deels 
voortkomen uit de verwarming van gebouwen (kantoren en andere werkruimtes), en anderzijds warmte- 
en stoombehoeften van de bedrijven (bv. in de voedingsindustrie). 

De offroad-emissies in de sector industrie (o.a. heftrucks in zowel ETS als niet-ETS industrie en machines in 
de bouwsector) maken tevens deel uit van deze energetische emissies en vertegenwoordigen 0,4 Mton 
CO2-eq in 2016. 

F-gassen omvatten PFK’s, HFK’s en SF6 en zijn te wijten aan emissiebronnen in voornamelijk de industriële, 
tertiaire en transportsector (Tabel 4-16). Deze F-gas emissies hebben een aandeel van 35% (of 2,4 Mton CO2-
eq) in 2016. Dit impliceert een stijging van de F-gasuitstoot met ongeveer 0,5 Mton CO2-eq ten opzichte 
van 2015. 

 
1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Stationaire koeling 43,4 379,2 701,2 1.024,1 1.154,2 1.207,5 

Airco & warmtepomp 0,1 34,2 30,3 79,7 121,2 135,2 

Commerciële en industriële koeling  
& airco grote gebouwen 

43,4 345,0 671,0 944,4 1.033,0 1.072,3 

Chemie 4.919,6 445,9 175,6 96,7 293,1 645,7 

Mobiele airconditioning 17,1 88,3 183,4 302,6 361,2 360,9 

Auto airco 13,9 66,5 147,5 246,9 295,2 290,4 

Andere voertuigen airco 3,3 21,8 35,9 55,7 67,6 70,6 

Kunststofindustrie 212,8 144,0 100,0 109,9 58,8 71,9 

Geluidsisolerend glas 45,6 75,3 47,9 49,7 45,4 44,5 

Koeltransport 1,2 8,2 20,5 32,4 28,3 23,1 

Elektrische schakelinrichtingen (SF6) 4,9 5,9 7,0 8,1 6,2 6,7 

Andere (kleinere bronnen) 51,6 81,6 85,2 72,6 75,3 85,6 

Totaal 5.296,1 1.228,3 1.320,7 1.696,1 2022,1 2.446,1 

Tabel 4-16. F-gas emissies (kton CO2-eq) 
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De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een forse toename van de F-gasuitstoot in de chemische 
industrie. Door problemen met de werking van de naverbrander bij een bedrijf, deden zich in 2016 te hoge 
emissies voor. De werkzaamheden om deze problemen op te lossen worden van nabij door de overheid 
opgevolgd en inmiddels is in de loop van 2017 de uitstoot sterk afgenomen.  

Ook de uitstoot van F-gassen ten gevolge van het gebruik ervan als koelmiddel in koelinstallaties is in 
2016 toegenomen. Dit is vooral te wijten aan de toename van de uitstoot van F-gassen uit vele 
koeltoepassingen die nu buiten gebruik worden gesteld en waarbij de nog aanwezige koelmiddelen 
onvoldoende worden gerecupereerd.  

Daarnaast leidt een toename van het aantal airconditioninginstallaties en warmtepompen die worden 
geïnstalleerd en die F-gassen als koelmiddel bevatten tot een stijging van de uitstoot van deze gassen uit 
deze toepassingen. Een shift naar het gebruik van koelmiddelen met een lagere GWP-waarde, die 
ondertussen is ingezet, moet deze stijging afremmen.  

Positief is dat de uitstoot van F-gassen uit bestaande, nog functionerende vaste koelinstallaties afneemt. 
Deze emissiebron levert de grootste bijdrage aan de uitstoot. De daling is toe te schrijven aan een afname 
van de consumptie van de meest schadelijke koelmiddelen door het breder gebruik van milieuvriendelijke 
alternatieven en een verhoogde lekdichtheid van de koeltoepassingen. Voor het derde jaar op rij daalde 
de consumptie van F-gassen bevattende koelmiddelen en de verwachting is dan ook dat gaandeweg de 
totale uitstoot van F-gassen sterk zal dalen. 

Van de proces-gerelateerde emissies vallen vanaf 2013 enkel nog de lachgasemissies van de 
caprolactamproductie (en enkele kleinere bronnen) en de methaanemissies afkomstig van chemische en 
metallurgische processen, met samen een aandeel van 12% (of 0,8 Mton CO2-eq) van de niet-ETS industrie 
in 2016, onder de niet-ETS emissies. N2O van salpeterzuurproductie en quasi alle CO2-procesemissies vallen 
sinds 2013 onder het systeem van EU ETS.  

De sector afval is in 2015 met een uitstoot van 0,8 Mton CO2-eq verantwoordelijk voor 12% van de niet-
ETS industrie emissies. De broeikasgasemissies die bij de sector afval worden gerekend, hebben betrekking 
op het storten, composteren en het behandelen van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (Figuur 
4-20). Storten en afvalwaterbehandeling vertegenwoordigen een aandeel van respectievelijk 72% en 24%. 
Afvalverbranding wordt in de (Europese) inventarisrapportering en in voorliggend rapport ingedeeld bij 
de sectoren energie (hoofdstuk 4.6) en tertiair (hoofdstuk 4.3). 

 

Figuur 4-20. Aandelen broeikasgasemissies sector afval in 2016 

Een klein onderdeel van de niet-ETS industrie (5% of 0,3 Mton CO2-eq) heeft te maken met fugitieve 
emissies afkomstig van raffinaderijen, olietransport en gasdistributie. 
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4.5.3 Beleidsevoluties 

4.5.3.1 Energiegerelateerde emissies 

Energiebeleidsovereenkomst 

De energiebeleidsovereenkomsten voor VER-bedrijven en niet VER-bedrijven werden goedgekeurd op 4 
april 2014, en traden in werking op 1 januari 2015. Ze eindigden initieel op 31 december 2020, maar werden 
eind 2017 verlengd tot 31 december 2022. De energiebeleidsovereenkomsten zijn erop gericht dat zoveel 
mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-
efficiëntie. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en 
energie-efficiëntiedoelstellingen. 

Er zijn in totaal 335 vestigingen toegetreden (stand van zaken d.d. 7/11/2017), die samen ongeveer 90% van 
het industriële energieverbruik vertegenwoordigen. 141 van deze vestigingen ondertekenden de EBO-VER 
(en vallen derhalve tevens onder het EU ETS), 194 vestigingen ondertekenden de EBO-niet-VER. 

Over de looptijd van de beleidsovereenkomst dienen 2 energieplannen opgesteld te worden: één voor de 
periode 2015-2018 (eerste ronde), en één voor de periode 2019-2022 (tweede ronde). 

In de energieplannen van de eerste ronde van alle toegetreden vestigingen werden 2.518 zekere 
maatregelen opgenomen, samen goed voor een primaire energiebesparing van 22,14 PJ (berekend over de 
initiële 6-jarige periode 2015-2020).  

In 2015 realiseerden alle toegetreden vestigingen samen een energiebesparing van 3,5 PJ door het 
uitvoeren van zekere geplande maatregelen. Dit is hoger dan was gepland (3,2 PJ), grotendeels te verklaren 
door het feit dat een aantal bedrijven in 2015 extra maatregelen hebben uitgevoerd die niet waren 
opgenomen in het energieplan (ongeveer 100 TJ). 

De energieprestatie-index (EPI – maat voor de evolutie van de energie-efficiëntie) 2015 over alle 
toegetreden vestigingen bedroeg 99,22. Dit wil zeggen dat alle vestigingen globaal 0,8% verbeterd zijn in 
energie-efficiëntie in het eerste jaar van de EBO’s. 

Vermoedelijk begin 2018 zal de Commissie EBO via haar jaarverslag uitgebreid rapporteren over de 
monitoring van de jaren 2015 en 2016 (en vooruitkijken naar 2017 en 2018). Het jaarverslag zal cijfers 
bevatten omtrent de (verwachte) evolutie van het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van de 
toegetreden vestigingen. 

In 2018 zullen de toegetreden bedrijven hun energieplan voor de tweede ronde uitwerken en indienen.  

Stimuleren van de productie van groene warmte en het gebruik van restwarmte 

Om het gunstig investeringsklimaat voor groene warmte te versterken werden de laatste jaren een aantal 
initiatieven genomen.  

Er werden tussen 2015 en midden 2017 twee calls groene warmte uitgeschreven. Deze 2 oproepen groene 
warmte/restwarmte/diepe geothermie/biomethaan resulteerden in 28 (15+13) goedgekeurde projecten die 
kunnen rekenen op een totaal van 15,8 (8,6 + 7,2) miljoen euro overheidssteun. Deze projecten zijn samen 
goed voor bijna 200 (152 + 47,5) GWh extra groene warmteproductie per jaar en zorgen ervoor dat meer 
dan 90 (46,6+ 43,6) GWh restwarmte per jaar een nuttige toepassing zal krijgen.  

Om investeringen in geothermie te bevorderen, gaf de Vlaamse Regering op 14 juli 2017 haar principiële 
goedkeuring om een decretale basis uit te werken voor een garantieregeling die het risico dekt bij 
geothermische boringen. Het Vlaams Gewest werkt daarnaast (samen met 14 andere Europese landen) aan 
het Europese Geothermica-project, dat de kennis rond diepe geothermie wil samenbrengen en de 
ontwikkeling ervan wil versnellen. Binnen de call groene warmte kan investeringssteun aangevraagd 
worden voor de warmtecentrale en het warmtenet gevoed door aardwarmte uit de diepe ondergrond. 
De boringen komen in aanmerking voor strategische ecologiesteun. VITO investeerde reeds meer dan 30 
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miljoen EUR in geothermie. Daarnaast werd door de Vlaamse Regering ook 3,5 miljoen EUR geïnvesteerd 
in een project van Janssen Pharmaceutica. 

Op 2 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het Warmteplan 2020 goed. Hierin worden bijkomende 
maatregelen naar voor geschoven om de productie van groene warmte verder te ontwikkelen conform 
de subdoelstelling van 9.200 GWh uit het Energieplan 2020. Een aantal maatregelen worden hiervoor 
prioritair naar voor geschoven: de warmtetoets, de evaluatie van de call groene 
warmte/restwarmte/biomethaan/diepe geothermie (met ook een uitbreiding van het call-systeem naar 
biomassa-installaties met een vermogen vanaf 300 kW tot 1 MW), het uitvoeringsbesluit sociale 
energiemaatregelen voor warmtenetten en het opzetten van een samenwerking binnen de Vlaamse 
overheid om de uitbouw van warmtenetten te stimuleren. 

In 2017 werd een call groene warmte gelanceerd. In de volgende jaren wordt telkens minstens 1 call groene 
warmte per jaar georganiseerd. De evaluatie van de call groene warmte zal wijzigingsvoorstellen 
bevatten. In 2019 wordt een nieuwe evaluatie gepland. De acties in het Warmteplan zullen verder worden 
geconcretiseerd en uitgevoerd. Het VEA zal meewerken aan de beoordeling van projectvoorstellen die in 
het kader van Geothermica worden ingediend.  

Garanderen stabiel investeringsklimaat voor WKK 

Warmtekrachtkoppeling is een mature technologie en het Vlaamse potentieel is voor een groot deel 
ingevuld. De afgelopen jaren steeg het WKK-vermogen en de geproduceerde energie nog licht. De 
beleidscontext en de ondersteuningsregeling bood in deze periode een stabiel investeringskader, dat 
echter vooral beïnvloed wordt door de verhoudingen op de elektriciteits- en gasmarkten. De 
energiebeleidsovereenkomsten moedigen WKK-investeringen bij bedrijven waar mogelijk aan. 

Op 22/9/2017 besliste de Vlaamse Regering om voor zeer kleinschalige WKK-installaties (tot 10 kW) de 
exploitatiesteun te vervangen door investeringssteun. Dit zal de investeringszekerheid en de transparantie 
voor kleinschalige WKK-projecten verhogen en de administratieve lasten verlagen. 

In het kader van de Septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering afgesproken om de overschotten aan 
warmtekrachtcertificaten (WKC) weg te werken door de WKK-quota te verhogen en door 
warmtekrachtcertificaten op te kopen. Daardoor kan de marktwerking inzake WKC verbeteren en worden 
bijkomende investeringen aangemoedigd om te voldoen aan de hogere doelstellingen. 

Bevorderen WKK en warmtenetten 

Begin juni 2016 werd een warmtekaart voor Vlaanderen gepubliceerd op www.geopunt.be. Deze kaart 
geeft een overzicht van warmtevraag- en warmteaanbodpunten. Op basis van de kaart werd ook een 
globale kosten-batenanalyse uitgevoerd, zodat initiatiefnemers kunnen nagaan waar het interessant is om 
een warmtenet aan te leggen en/of WKK-projecten te installeren. De warmtekaart geeft een aanzet voor 
het vertalen en concreter maken van deze kaart door haalbaarheidsstudies op lokaal niveau. 

Op 10 maart 2017 werd het decreet dat de invoering van een regulerend kader voor warmte- of 
koudenetten regelt, afgekondigd. De inwerkingtreding en het vastleggen van een aantal bepalingen in 
het kader van het regelen van sociale energiemaatregelen voor warmtenetten zijn gedelegeerd naar de 
Vlaamse Regering. Hiervoor werd een ontwerp van uitvoeringsbesluit voorbereid.  

Het uitvoeringsbesluit betreffende de distributie en levering van thermische energie zal na overleg met 
de stakeholders in 2018 worden gefinaliseerd. Dit uitvoeringsbesluit focust op de sociale aspecten bij 
warmteleveringen, zoals de te volgen procedures bij wanbetaling, de werking van de lokale 
adviescommissies en de maatregelen voor bescherming van de warmte-afnemers. 

De komende jaren wordt de ondersteuning van WKK en warmtenetten verdergezet, onder meer door de 
toekenning van warmtekrachtcertificaten, de calls voor investeringssteun voor warmtenetten voor 
restwarmte en groene warmte, de invoering van een warmtetoets en overige vermelde maatregelen in 
het Warmteplan. 

http://www.geopunt.be/
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Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen  

Art. 8 van de richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) verplicht de lidstaten om grote ondernemingen tegen 
uiterlijk 1 december 2015 een energieaudit te laten opmaken en deze om de vier jaar te actualiseren. De 
Vlaamse Regering voerde een wijziging door aan de milieuvergunningenregelgeving die in een omzetting 
van deze bepalingen voorziet (afdeling 4.9.2. en 4.9.3. van VLAREM II).  

Auditplichtige vestigingen worden verplicht de resultaten van de audit in te voeren in een webapplicatie 
die operationeel is vanaf midden juli 2015 en beheerd wordt door het VEA.  Eind september 2017 waren 
468 vestigingen geregistreerd in de webapplicatie.  

Hiervan dienden 287 vestigingen een energie-audit in (status d.d. 11/08/2017). Deze 287 vestigingen 
verbruiken 56,2 PJ per jaar24. 80% is niet-energie-intensief (energieverbruik lager dan 0,1 PJ). Via de energie-
audits werden in deze 287 vestigingen 2.063 maatregelen gedetecteerd. Dit zijn er gemiddeld 7 per 
vestiging. 

In de loop van 2018 zal het VEA de naleving van de verplichting herevalueren. 

KMO-energie-efficiëntieplan 

In november 2016 werd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap de studie “KMO Energie-
efficiëntieplan” opgeleverd (uitgevoerd door 3E)25. De studie bevat beleidsmaatregelen ter verdere 
bevordering van de energie-efficiëntie in de KMO’s. Het uitwerken van een geüpdatet actieplan energie-
efficiëntie bij KMO’s is als concreet actiepunt van de Vlaamse Energievisie 2030-2050 opgenomen. 

Enkele van de maatregelen die in dit plan vermoedelijk zullen worden opgenomen, zijn reeds in voege 
(bv. energiescans binnen KMO’s) of volgen een eigen traject (bv. mini-EBO’s voor KMO’s). 

Onderzoek naar de haalbaarheid van een mini-energiebeleidsovereenkomst voor KMO's  

Mini-EBO’s zijn vrijwillige overeenkomsten met de sectorfederatie waarbij een ontzorger, in naam van de 
betrokken sectororganisatie, KMO’s met een energieverbruik lager dan 0,1 PJ benadert om deze aan te 
zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2017 werd gestart met een pilootproject met 
2 sectorfederaties, Horeca Vlaanderen en FEVIA. Elk project heeft een looptijd van 18 tot 24 maanden en 
kan rekenen op een budget van ongeveer 150.000 euro.  

Voor eind 2017 wordt nog minstens 1 mini-EBO project (met Agoria) afgesloten. Voor 2018 is er budget 
voorzien om bijkomend 2 mini-EBO-proefprojecten te lanceren. De evaluatie van deze mini-EBO's zal de 
aanpak voor de komende jaren bepalen. 

Energiescans binnen KMO’s 

Sinds 2009 wordt het uitvoeren van energiescans bij KMO’s bevorderd: 
 

• 2009-2012: 520 energiescans (106 thematische adviezen) uitgevoerd in kader van het EFRO-project 
“REG in KMO’s; 

• 2013-2015: 470 energiescans op initiatief van VLAIO26; 
• 2016-2017: 88 energiescans (+24 implementatieadviezen) voor de toeristische sector (project KOALA); 
• 2017-…: 300 energiescans (waarvan reeds 121 energiescans eind 2017 uitgevoerd +nog geen afgeronde 

implementatieadviezen eind 2017) in het EFRO-project energie-efficiëntie in KMO’s (KEEP)). 

                                              
24  De ratio elektriciteit/fossiel energieverbruik binnen het totaal primair energieverbruik ligt in de kleinere ondernemingen over het algemeen 

grosso modo op 75%/25%, waardoor het fossiel primair energieverbruik van deze groep vestigingen kan geschat worden op 14 PJ per jaar. 
In de veronderstelling dat dit allemaal aardgas zou zijn, betekent dit een directe CO2-uitstoot van ongeveer 0,8 Mton CO2. 

25 Te raadplegen op: 

 http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/studie%203E%20actieplan%20energie-effici%C3%ABntere%20KMO%27s.pdf . 
26  Eindrapport zie  https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/klimaat-energie/de-energiescan/de-energiescan  > documenten. 

http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/studie%203E%20actieplan%20energie-effici%C3%ABntere%20KMO%27s.pdf
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/klimaat-energie/de-energiescan/de-energiescan
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Ecologiesteun 

De Ecologiepremie Plus werd verdergezet. Zoals gebruikelijk wordt de limitatieve technologieënlijst, die 
bepaalt welke vooruitstrevende ecologische technieken in aanmerking komen voor de ecologiepremie 
plus, periodiek (ongeveer 2 maal per jaar) aangepast. 

Ook de strategische ecologiesteun voor grote, niet-standaard ecologische investeringen (> 3 miljoen euro) 
loopt verder zoals vooropgesteld. Er werd onder meer geïnvesteerd in het stoomnetwerk ECLUSE, een 
samenwerking tussen afvalbeheerders aan de ene kant en de chemische industrie aan de andere kant. Het 
project zal leiden tot een besparing van de CO2-uitstoot met 100.000 ton per jaar, het equivalent van 50 
standaard windmolens van 2,3 MWe. 

De steun die in de voorbije drie jaar werd verleend voor Ecologiepremie Plus en STRES (Strategische 
Ecologiesteun) is samengevat in Tabel 4-17. 

 
2015 2016 2017 

Ecologiepremie Plus    

Aantal aanvragen 150 204 257 

Totale steun 6,1 Meuro 8,0 Meuro 16,4 Meuro 

Totale investering 77 Meuro 57,5 Meuro 101,2 Meuro 

Strategische Ecologiesteun    

Aantal aanvragen 5 2 7 

Totale steun 9 Meuro 2,75 Meuro 9 Meuro 

Tabel 4-17. Ecologiesteun in 2015-2017 

Groene waarborg 

De maatregel werd opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering van 6 maart 2015. 

4.5.3.2 N2O-emissies caprolactamproductie 

De doelstelling van deze maatregel is om te komen tot een doorgedreven reductie van de lachgasemissies 
van de caprolactamproductie (in Vlaanderen afkomstig van slechts één bedrijf), en tegelijkertijd de 
bijhorende NOx-uitstoot significant te reduceren. De aanpak voor deze maatregel verloopt –in twee fasen- 
via de bijzondere voorwaarden opgelegd bij de hervergunning van het betrokken bedrijf in maart 2016: 
 

•  In een eerste fase moet tegen eind 2019 een end-of-pipe techniek geplaatst worden bij de wastoren, 
één van de twee grote emissiebronnen bij het bedrijf. Daarnaast moet vanaf 2020 een 
emissiegrenswaarde op jaarbasis van 7 kg N2O/ton caprolactam gerespecteerd worden, alsmede een 
emissiegrenswaarde op jaarbasis van 2 kg NOx/ton caprolactam. 

•  Met het oog op de implementatie in een tweede fase (tegen eind 2021) werd tevens een 
reductiestudie opgelegd om de haalbaarheid van bijkomende maatregelen (die mogelijk kunnen 
leiden tot een emissiegrenswaarde van 3 à 4 kg N2O/ton caprolactam) bij de andere emissiebronnen 
te onderzoeken. Dit onderzoek moet leiden tot een rapport in 2018, op basis waarvan beslist zal 
worden of de emissiegrenswaarde voor N2O verder aangescherpt wordt; 

In juni 2016 en juni 2017 heeft het betrokken bedrijf conform de bijzondere voorwaarden 
gerapporteerd over de voortgang van het onderzoek naar bijkomende maatregelen. 

4.5.3.3 F-gas emissies 

Op de Vlaamse Klimaattop van 19 april 2016 is het Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-
2020 door Minister Schauvliege bekendgemaakt. Dit reductieplan geeft verdere uitvoering aan het VMP 
dat aangaf dat extra maatregelen moesten worden ondernomen om de uitstoot van F-gassen terug te 
dringen en dat een actieplan moest worden opgesteld.  
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In uitvoering van dit actieplan zijn de volgende initiatieven ondernomen:  

• Met een specifiek bedrijf in de chemische industrie wordt regelmatig overleg gepleegd. Een 
actieprogramma is door het bedrijf opgesteld en investeringen die de uitstoot van F-gassen moeten 
terugdringen, worden voorbereid met het oog op implementatie begin 2019. De uitvoering van de 
maatregelen die in 2020 moeten leiden tot emissiereducties zitten op schema. 

• Een gestructureerd overleg met verschillende beroepsfederaties is opgestart om initiatieven van de 
Vlaamse overheid aan te kondigen en te bespreken en om de betrokken sectoren aan te moedigen 
om actie te ondernemen. Dit heeft onder meer geleid tot extra sensibilisering onder de leden van 
de betrokken beroepsverenigingen en heeft de problematiek van de F-gassen extra in de kijker 
geplaatst. 

• Inspanningen zijn geleverd om betrokken exploitanten, experten, opleidingscentra, koeltechnici en 
koeltechnische bedrijven te informeren over de F-gasproblematiek, de heersende regelgeving en het 
beleid dienaangaande. Zo is een nieuwsbrief opgestart en is de website van de Vlaamse overheid 
rond F-gassen uitgebreid zodat alle informatie rond de F-gassenproblematiek snel en centraal kan 
worden teruggevonden. In 2016 is een bevragingstool op maat van exploitanten online geplaatst 
waarbij exploitanten snel kunnen nagaan aan welke verplichtingen de uitbating van een 
koelinstallatie moet voldoen. Een kennisdatabank op maat van koeltechnici is ontwikkeld met 
gedetailleerde koeltechnische informatie rond lekkageoorzaken aan koelinstallaties en hoe de 
uitstoot van F-gassen kan worden vermeden of beperkt. Deze kennisdatabank is vrij online 
raadpleegbaar en bevat eveneens een uitgebreide toelichting bij de regelgeving.  

• De Vlaamse overheid organiseerde op 7 juli 2016 een event rond de problematiek van uitstoot van 
F-gassen en vervangingsmogelijkheden. In verschillende vakbladen verschenen ook artikels over de 
F-gasproblematiek en de mogelijkheden om het gebruik ervan te vermijden.  

• De afdeling Handhaving communiceerde eveneens uitgebreid, aan de hand van een reeks 
toelichtingen voor de verschillende betrokken beroepssectoren, over de vastgestelde 
tekortkomingen bij de uitbating van koeltoepassingen en over de wijze van uitvoering van de 
inspecties. De afdeling lanceerde eveneens een persbericht dat door verschillende kranten werd 
overgenomen (06/07/2016). 

• In overleg met het departement Onderwijs zijn ook voorstellen van aanpassing aan de 
beroepskwalificatie van koeltechnicus geformuleerd waardoor in het opleidingstraject van 
koeltechnici meer aandacht wordt geschonken aan de schadelijkheid van F-gaskoelmiddelen terwijl 
er tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan F-gasvrije koeling. Een ontwerp van actualisatie 
van de beroepskwalificatie wacht nog op goedkeuring.  

• Overleg met de federale overheid is gebeurd om na te gaan of mogelijke regelgeving op vlak van 
veiligheid extra belemmeringen oplegde op het gebruik van brandbare koelmiddelen waardoor de 
Belgische (of Vlaamse) strenger zou zijn dan Europese regelgeving en normering. Dit blijkt niet het 
geval te zijn.  

• De federale overheid is meermaals aangespoord om werk te maken van een communicatie naar de 
leveranciers van gefluoreerde broeikasgassen en toepassingen die deze gassen bevatten. De Vlaamse 
overheid heeft zelfs initiatief genomen om in samenwerking met enkele leveranciers en de federale 
en gewestelijke overheden de communicatie op te stellen. De federale overheid heeft de verzending 
van de communicatie nog niet uitgevoerd.  

• De afdeling handhaving heeft de inspectiecampagnes verdergezet en heeft de lokale overheden 
ingelicht over de HFK-problematiek en de wijze van inspectie van koeltoepassingen.  

• Een nota met aanbevelingen voor aankopers binnen de Vlaamse overheid is opgesteld en online 
geplaatst op 24 januari 2017. Aan de hand van deze nota kunnen aankopers zich informeren over 
de problematiek van gefluoreerde broeikasgassen en in hun aankoopbeleid trachten om te kiezen 
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voor koeltoepassingen zonder of met zo weinig mogelijk F-gaskoelmiddelen. Ook kunnen ze in de 
onderhoudscontracten voor bestaande toepassingen extra aandacht schenken aan het zoveel 
mogelijk reduceren van de uitstoot van F-gassen. 

Een extra inspanning werd in 2017 geleverd rond het in kaart brengen van het reductiepotentieel van de 
uitstoot van F-gassen die zich voordoet wanneer koeltoepassingen worden buitendienst gesteld, 
ontmanteld en koelmiddelen worden afgevoerd. Uit de emissie-inventarisatie blijkt immers dat de uitstoot 
dan significant groot is en de recuperatiegraad van koelmiddelen eerder laag is. In 2017 wordt daarvoor 
nog een onderzoeksopdracht gelanceerd om de verschillende afvalstromen en betrokken actoren in kaart 
te brengen en te onderzoeken welke bijkomende inspanningen kunnen worden geleverd opdat de 
recuperatie van F-gassen kan worden verhoogd. Het is de ambitie om dit de komende jaren (2018-2020) 
verder op te volgen en waar nodig bijkomende initiatieven op te starten om deze uitstoot terug te 
dringen. 

4.5.3.4 Afval 

Voorvergisting GFT-afval 

De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2015 het ‘Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 
2015-2020’ goed. Dit actieplan wil het voorkomen, de selectieve inzameling en de recyclage van 
biomassa(rest)stromen verder stimuleren met het oog op kosten-, grondstof-/materiaal- en 
energiebesparingen. Het plan biedt een kader voor de overheid en de sectoren om samen het duurzaam 
beheer van biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te implementeren in de periode 2015-2020. 

Het actieplan stelt o.a. dat “biomassa(rest)stromen kunnen ingezet worden voor energietoepassingen. De 
combinatie met de productie van een of meerdere kwaliteitsvolle producten krijgt daarbij de voorkeur, 
zoals bij vergisting. Daarbij worden de geldende duurzaamheidscriteria gerespecteerd.” Bijgevolg werd de 
maatregel voorvergisting van GFT-afval opgenomen in het actieplan. 

Bij voorvergisting van GFT-afval, vooraleer het afval gecomposteerd wordt, komt biogas vrij dat nadien 
gevaloriseerd kan worden voor de productie van hernieuwbare energie. Hiertoe zullen enkele 
composteringsinstallaties voor GFT-afval (gedeeltelijk) omgebouwd worden tot voorvergisting met na-
compostering. Via subsidiëring wordt ondersteuning voorzien voor de bouw van een voorvergister 
voorgeschakeld voor de composteerunit. Er wordt 1 dossier per jaar vooropgesteld. 

IOK Afvalbeheer is opgestart met de bouw van een Energie Conversie Park (verwerkingscapaciteit van 
37.000 ton per jaar), waar ze uit de voorvergisting van het GFT-afval biomethaan halen en ter beschikking 
stellen van het aardgasnet. Op Merksplas Kolonie zal dit aardgas gebruikt worden in een WKK om 
elektriciteit en warmte te produceren voor de site. 

Ecowerf bereidt eveneens een dossier voor met het oog op de realisatie van een (droge) 
voorvergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton per jaar te Leuven. De 
voorvergister zal ingeschakeld worden tussen de voorbewerkingsinstallatie en de bestaande 
composteringsinstallatie. Het biogas dat ontstaat tijdens het vergisten zal aangewend worden voor de 
productie van (hernieuwbare) energie (momenteel in aanbestedingsfase). 

4.5.4 Prognoses 

Globaal vertonen de emissies van de sector niet-ETS industrie een stijging met 3% in de periode 2005-
2020. Deze stijging heeft te maken met de stijging van emissies met 22% in de periode 2005-2013. In de 
periode 2013-2020 wordt een daling verwacht van de emissies met 16%. Onderstaande toelichting van de 
prognoses in de verschillende deelsectoren geeft hier verdere verduidelijking. 

De energie-gerelateerde emissies van broeikasgassen vormen bijna de helft van de totale emissies van de 
sector. Deze emissies zijn volgens de emissie-inventaris met 9% gestegen in de periode 2005-2016. Er rust 
evenwel een onzekerheid op de energie-gerelateerde emissies in het basisjaar 2005 omwille van de ETS 
scope correctie. De gegevens voor de inventarisjaren 2013-2016 zijn beschikbaar volgens ETS scope 13-20 
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en leveren op dat vlak een meer betrouwbaar referentiepunt. De vastgestelde stijging heeft dan ook meer 
te maken met onzekerheden van de emissie-inventaris dan met een reële stijging van de emissies.  

De energie-gerelateerde broeikasgasemissies in de niet-ETS industrie zijn het gevolg van de verbranding 
van fossiele brandstoffen. De evolutie in economische groei heeft een impact op productie en 
energieverbruik van de industrie. Voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten) wordt 1% energie-
efficiëntieverbetering per jaar als resultaatsdoelstelling meegenomen voor de periode 2015-2020. Ook de 
verplichte energie-audits voor grote ondernemingen hebben een gelijkaardige doelstelling. Globaal 
genomen leidt dit in de periode 2013-2020 in combinatie met de economische groeiverwachtingen min of 
meer tot een stabilisatie van de energie-gerelateerde emissies.  

De prognoses voor de procesgerelateerde lachgasemissies bij caprolactamproductie houden rekening met 
een daling van de lachgasemissies van N2O per ton caprolactam dankzij procesoptimalisatie vanaf 2013. In 
de prognoses werd rekening gehouden met een bijkomende daling van de emissies in 2015 dankzij 
aanvullende procesgeïntegreerde aanpassingen. In 2020 zou de verlaging van de emissiegrenswaarde tot 
een nog verdere reductie moeten leiden. Ten gevolge van de geschetste verwachte evoluties dalen deze 
lachgasemissies met 33% in 2020 ten opzichte van 2013. 

Er wordt verwacht dat de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) door de verstrengde 
Europese regelgeving en het bijkomend Vlaams beleid in 2020 zal resulteren in een daling van 14% ten 
opzichte van de uitstoot in 2013. De verwachting is dat het gebruik van F-gassen met een zeer hoge GWP-
waarde gaandeweg zal worden stopgezet ten gunste van het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven 
en F-gassen met een beperktere negatieve impact op het klimaat. Door technologische innovatie die nu 
volop aan de gang is, geraken milieuvriendelijkere koeltechnieken immers stilaan ingeburgerd. 

Globaal genomen wordt in de periode 2005-2020 een daling verwacht van de emissies in de afvalsector 
met 61%. Dit kan voornamelijk toegeschreven worden aan de verwachte daling van de stortplaatsemissies 
met 62% in 2020 ten opzichte van 2005). De emissies van de stortplaatsen zullen de komende jaren verder 
afnemen in overeenstemming met het beleid zoals uitgestippeld in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 
en gelijkaardig bedrijfsafval (HAGBA) dat in 2016 werd goedgekeurd. Sinds 1995 moet op stortplaatsen 
waar biologisch afbreekbaar afval gestort wordt, het stortgas worden opgevangen en behandeld. In 
uitvoeringsplan wordt verondersteld dat alleen nog niet-brandbaar en niet-recycleerbaar afval kan 
worden gestort.  

De emissies afkomstig van het composteren van afval zijn sinds 2000 quasi constant gebleven en worden 
ook in de prognoses tot 2020 constant verondersteld. Gezien het beperkte belang van deze emissies 
worden deze hier niet verder besproken. 

De lachgasemissies gerelateerd aan de collectieve zuivering van afvalwater nemen toe in de periode 2013-
2020 door een toename van het aantal inwoners in Vlaanderen en een toename van de zuiveringsgraad 
in uitvoering van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Dit wordt 
evenwel ruim gecompenseerd door de daling van de lachgasemissies van afvalwater van niet-aangesloten 
inwoners tengevolge van de toegenomen zuiveringsgraad. De methaanemissies van septische putten 
nemen in de periode 2013-2020 af. De emissies van afvalwaterbehandeling nemen naar verwachting af 
met 60% tussen 2005 en 2020. 
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Figuur 4-21. Overzicht emissies sector industrie  

  2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Totale broeikasgasuitstoot sector industrie  
(kton CO2-eq) 

6.132 7.482 7.288 6.868 7.026 6.290 

Evolutie broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 sector 
industrie (%) 

 +22% +19% +12% +15% +3% 

Tabel 4-18. Emissies en prognoses sector niet-ETS industrie  
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4.6 NIET-ETS ENERGIE 

4.6.1 Evolutie indicatoren 

De voorbije jaren bleef de totale hoeveelheid verbrand afval min of meer stabiel. 

4.6.2 Evolutie emissies 

De broeikasgasemissies van het niet-ETS gedeelte van de energiesector zijn beperkt tot de methaan- en 
lachgasemissies van de elektriciteits- en warmteproductie (waarvan de CO2-uitstoot onder het EU ETS valt) 
alsook alle broeikasgasemissies van niet-ETS WKK-installaties en afvalverbrandingsinstallaties in 
samenwerking met de energiesector (Figuur 4-22).  

 

Figuur 4-22. Aandelen broeikasgasemissies sector niet-ETS energie in 2016 

De voorbije jaren zijn er steeds meer WKK-eenheden in eigen productie opgestart. Dit zijn deels nieuwe 
installaties, deels vervangingen van oudere WKK-eenheden. Vele van deze oudere WKK-eenheden werden 
uitgebaat in samenwerking met een elektriciteitsproducent, die nu werden vervangen door motoren in 
eigen beheer. Dit geeft eveneens een verschuiving van het aardgasverbruik van de energiesector naar 
andere sectoren en verklaart de daling van de WKK-emissies met 88% tussen 2005 en 2016. De 
broeikasgasemissies van niet-ETS zelfproducenten worden immers toegekend aan de sectoren waar deze 
installaties werkzaam zijn.  

Het aandeel van de energiesector in de totale niet-ETS uitstoot is relatief beperkt (3% of 1,2 Mton CO2-eq 
in 2016). 

4.6.3 Beleidsevoluties 

Gezien de evolutie van de emissies, werden de maatregelen i.v.m. WKK en groene warmte opgenomen 
onder de sector (gebouwen, industrie, landbouw) waarop zij het meeste invloed hebben. Enkel het beleid 
inzake afvalverbranding wordt hieronder nog verder besproken. 

Verbeteren van de energierecuperatie in de afvalverwerkingsinstallaties 

In 2016 werd het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (HAGBA) 
goedgekeurd. Dit plan gaat ervan uit dat er een evenwicht tussen aanbod brandbaar afval en de 
verwerkingscapaciteit moet zijn. Een tweede doel is dat er 250 kton afval uit het restafval zal verdwijnen 
ten voordele van recyclage en preventie. Het HAGBA wenst de energie-efficiëntie van afvalverbranding te 
verbeteren door vooral op warmte en stoomtoepassing te oriënteren en minder op groene 
stroomcertificaten (elektriciteitsproductie). Energetisch gezien is het immers beter om warmte te 
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valoriseren dan stoom om te zetten in elektriciteit. Dat laatste veroorzaakt meer energetische verliezen. 
Bij voorkeur wordt energie in een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (WKK) ingezet. Op de tweede 
plaats staan stoom- en warmtetoepassingen en pas op de laatste plaats elektriciteitsproductie. Er dient 
wel voorzichtigheid aan de dag gelegd te worden voor ondersteuning voor afvalverbranding omdat 
structurele ondersteuning op lange termijn tot een lock-in van verbrandingscapaciteit kan leiden. 

In oktober 2016 werd de verbrandingsinstallatie van VEOLIA in Knokke (35 kton capaciteit) gesloten. In 
dezelfde periode werd ook een definitieve beslissing genomen over het dossier van Bionerga (Beringen). 
Indien dit laatste project (200 kton capaciteit) effectief gerealiseerd zou worden, zal de installatie in 
Houthalen-Helchteren (90 kton capaciteit) gesloten worden.   

In de komende jaren zullen een aantal acties ertoe leiden dat het aanbod brandbaar afval zal dalen. 
Hierdoor zal er ook minder verbrandingscapaciteit nodig zijn. 

4.6.4 Prognoses 

De jongste jaren daalt de beschikbare hoeveelheid afval. Bij een business-as-usual-scenario (BAU) zet die 
trend zich in de toekomst verder. Bovendien leiden bijkomende acties om recycleerbaar afval in de 
verwerkingsketen te houden wellicht tot een daling van de beschikbare hoeveelheid brandbaar afval. 
Indien tegen 2022 de doelstelling gehaald wordt, zal de hoeveelheid brandbaar afval met minstens 10 
procent dalen.  

Volgens de doelstellingen in dit uitvoeringsplan zal het aanbod aan brandbaar afval op Vlaams niveau 
dalen. Gezien de verwerkingscapaciteit op dat aanbod moet worden afgestemd, zal de bestaande 
verbrandingscapaciteit tijdens de planperiode (2016-2022) mogelijks moeten afnemen. Daartoe moet 
Vlaanderen in de eerste plaats beschikken over een langetermijnvisie op de afvalverwerking. Pas nadien 
kan de Vlaamse overheid met de sector onderhandelen over de afbouw van de capaciteit. Momenteel 
heeft Vlaanderen geen instrument om de afbouw van afvalverwerkingsinstallaties te stimuleren. Daarom 
ontwikkelt de OVAM zo’n instrument tijdens de planperiode. Dat gebeurt in samenwerking met de 
verbrandingssector.  

In de prognoses met bestaand beleid is daarom voorlopig nog geen capaciteitsafbouw van de 
afvalverbrandingsinstallaties voorzien en worden, in een conservatieve inschatting, de emissies constant 
verondersteld op het niveau van 2014. Van zodra het voornoemde afbouwinstrument is ontwikkeld, kan 
worden verwacht dat de verbrandingscapaciteit (en de daarmee gerelateerde broeikasgasemissies) zullen 
afnemen om afstemming te verzekeren tussen de verwerkingscapaciteit en het aanbod aan brandbaar 
afval. 

De methaan- en lachgasemissies schommelen rond 50 kton CO2-eq per jaar en evolueren slechts in zeer 
beperkte mate in functie van (ETS) elektriciteitsproductie en de brandstofmix (Figuur 4-23). De niet-ETS 
WKK-emissies vertoonden een daling tussen 2005 en 2016 - voornamelijk omwille van een terugval in het 
aantal WKK’s in samenwerking met de energiesector27 - en er wordt voor de komende jaren uitgegaan 
van een stabilisatie op het niveau van 2014.  

                                              
27 O.a. in de landbouwsector werd de voorbije jaren een vervanging vastgesteld van WKK-installaties in samenwerking met de energiesector door 
WKK installaties in eigen beheer. De bijhorende emissies worden in voorkomend geval dan toegewezen aan de landbouwsector i.p.v. aan de 
energiesector. 
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Figuur 4-23. Overzicht emissies en prognoses sector niet-ETS energie 

  2005 2013 2014 2015 2016 2020 

Totale broeikasgasuitstoot sector niet-ETS energie (kton CO2-eq) 1.124 1.215 1.250 1.350 1.241 1.242 

Evolutie broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 sector energie  +8% +11% +20% +10% +11% 

Tabel 4-19. Emissies en prognoses sector niet-ETS energie  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 86 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

4.7 INNOVATIE 

Vanuit de Vlaamse Overheid worden maatschappelijke actoren actief aangemoedigd om in te zetten op 
klimaatinnovatie.  

Via het clusterbeleid van de Vlaamse Regering zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgestart die 
de energietransitie en de omslag naar een koolstofarme economie ondersteunen, onder andere via de 
speerpuntclusters energie en duurzame chemie. Via de oprichting van innovatieve bedrijfsnetwerken 
wordt bovendien specifiek ingezet op domeinen als offshore energie en power-to-gas. 

Daarnaast wordt ook volop ingezet op Europese programma’s die steun bieden aan duurzame projecten. 
Zo is er binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2014-2020 een 
budget van ongeveer 45 miljoen euro voorzien voor steun aan projecten die de overgang naar een 
koolstofarme economie bevorderen (prioriteits-as 3). Daarnaast participeert Vlaanderen aan verschillende 
meerjarige grensoverschrijdende, transnationale en interregionale EFRO-programma’s, waar verschillende 
programma’s lopen rond de overgang naar een koolstofarme economie. Zo loopt binnen Interreg 
Vlaanderen-Nederland het project “Waterstof 2.0”, een samenwerking tussen bedrijven in zero-emissie 
transporttoepassingen op basis van waterstoftechnologie. Ook Horizon 2020, het Onderzoek & Innovatie 
programma van de Europese Unie, voorziet tot 2020 publieke investeringssteun voor koolstofarme, 
duurzame energieprojecten. 

De Vlaamse kennisinstellingen zijn actief in het onderzoek en de ontwikkeling van intelligente 
energietechnologie en -toepassingen. Illustratief hiervoor is de rol die het strategisch onderzoekscentrum 
VITO speelt bij de ontwikkeling van geothermie. Via de bouw van een geothermiecentrale zal in de 
toekomst zowel warmte als elektriciteit kunnen geleverd worden die opgewekt is zonder broeikasgassen. 

Langs de andere kant wordt ook werk gemaakt van het faciliteren van nieuwe koolstofarme technieken. 
Zo is er vanuit Vlaanderen op aangedrongen dat de ETS regelgeving projecten voor Carbon Capture & Use 
ondersteunt, via de aanpassing van de monitoringsregels.  

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 87 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

4.8 TRANSVERSALE MAATREGELEN 

4.8.1 Beleidsinstrumenten en relatie met andere beleidsdomeinen 

4.8.1.1 Klimaat in beslissingsondersteunende instrumenten 

Eind 2016 is een Handleiding Klimaat in MER gepubliceerd op de MER-website, 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/handleiding%20klimaat_0.pdf. Hierin worden de 
beleidsvisies over de aanpak van klimaat in MER geschetst en wordt een concrete aanpak voorgesteld. De 
focus van de handleiding ligt voorlopig nog op adaptatie. Voor mitigatie moet dit nog verder uitgewerkt 
worden, dit zal duidelijker kunnen eens de toekomstige sectorale Vlaamse klimaatdoelstellingen (voor 
2030 en 2050) vastliggen. 

Recent heeft de federale klimaatdienst een guidance ‘Klimaat in milieueffectrapportage’ gepubliceerd, zie 
http://www.klimaat.be/files/7515/0874/7293/Guidance_klimaat_en_milieueffectrapportage_ivb.pdf. 

4.8.1.2 Klimaatmitigatie en ruimtelijke ordening 

Een ruimtelijke ontwikkeling die het klimaatbeleid ondersteunt 

De manier waarop de ruimte geordend en gebruikt wordt, heeft een grote invloed op de CO2-uitstoot. 
Een ruimtelijke ordening die functieverweving vooropzet (wonen nabij werk en andere activiteiten) houdt 
de vraag naar transport beperkt. Knooppuntontwikkeling (wonen en werken geconcentreerd rond 
openbare vervoersknooppunten) en het prioritair voorzien in fiets- in plaats van autowegen faciliteert de 
modal shift. En gegroepeerde woningen vergemakkelijken het isoleren en het voorzien in kostenefficiënte 
centraal verwarmingssystemen uit hernieuwbare energie en uit restwarmte van nabijgelegen activiteiten. 
Verder optimaliseert een correct locatiebeleid de inplanting van hernieuwbare energieproductie. 
Ruimtelijke ordening kan zelfs ingrijpen via een energie-efficiënte oriëntering van woningen. Het groeperen 
van woonvormen zodat per levensfase verhuisd wordt naar de meest aangepaste woning reduceert het 
in Vlaanderen veel voorkomend energieverlies door te grote behuizing. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat voorziet in een strategische visie, onder andere in 
functie van een klimaatbestendige, CO2-arme inrichting van de ruimte in Vlaanderen, werd op 30 
november 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp-BRV is inmiddels uitgewerkt maar 
kan pas goedgekeurd worden na vaststelling van de benodigde aanpassingen aan de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, zijnde haar wettelijke omkadering. Die aanpassingen grijpen op elkaar in en vereisen 
vervolgens een uitvoeringsbesluit. Een voorlopige vaststelling wordt verwacht in 2018. Na de voorlopige 
vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarna het ontwerp-BRV definitief kan 
worden vastgesteld.  

Het Witboek verweeft de genoemde klimaatvriendelijke maatregelen, die de energietransitie en modal 
shift faciliteren, in haar 6 beleidskaders.  

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, 
milieu en omgeving (zogenaamde Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen trad in werking op 30 
december 2017 (tien dagen na publicatie). Hierdoor werd o.a. het principe van ruimtelijk rendement 
verankerd in het vergunningenbeleid. De decretale basis voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de 
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen treden echter later in werking. 

Implementatie 

Het ruimtelijk beleid omvat meer dan enkel het BRV waardoor al voor definitieve vaststelling de 
klimaatreflex verankerd wordt in de ruimtelijke ontwikkeling. Zaken als geïntegreerde ontwikkeling 
(functiemix met vervoersvraagreductie), ruimte voor water (met infiltratie en hitte-eilandbestrijding), 
duurzaam bodembeheer tegen bodemafdichting en het idee bedrijventerreinen zo in te bedden en te 

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/handleiding%20klimaat_0.pdf
http://www.klimaat.be/files/7515/0874/7293/Guidance_klimaat_en_milieueffectrapportage_ivb.pdf
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organiseren dat niet alleen transport per trein en boot gepromoot wordt, maar ook reststromen 
gevaloriseerd worden (hergebruik reststromen van één bedrijf als grondstof voor nabijgelegen ander 
bedrijf), zijn nu al aan de orde.  

Volgende stappen worden gezet: 

• Het beleidskader Ruimtelijk Rendement ontwikkelt een transitiepad dat bijkomend ruimtebeslag 
afbouwt. De bestaande ruimte wordt gereorganiseerd met aandacht voor groenblauwe 
dooradering en uitbreiding wordt de gemotiveerde uitzondering. 

• Het instrumentendecreet moet dit helpen realiseren, nieuw hierin zijn de verhandelbare 
bouwrechten en de activiteitencontracten voor tijdelijke, zonevreemde activiteiten in agrarisch 
gebied. 

• Verder worden infiltratiegebieden gepromoot en in uitvoering van het Regeerakkoord zijn 
maatregelen ter vergroening van de stedelijke omgeving in de maak die beide een mitigerend 
effect op het hitte-eiland-effect hebben. 

• In het kader van de transformatie naar een circulaire economie komt er een “symbioseplatform 
bedrijven” dat een slimme geschakelde inplanting ondersteunt. Hierdoor kunnen materialen (afval 
van de ene als grondstof voor de andere) en restwarmte gebruikt worden waardoor deze zaken 
niet nogmaals geproduceerd moeten worden, wat een broeikasgasemissiereductie inhoudt. 

• In samenwerking met het Team Vlaamse Bouwmeester worden Pilootprojecten Energie-en 
Klimaatwijken voorbereid. Met deze Pilootprojecten wordt beoogd om bestaande bouwblokken 
of wijken te transformeren en te streven naar klimaatneutraliteit met als doel de lokale energie- 
en klimaattransitie te faciliteren. Op deze manier kunnen duurzamere wijken gerealiseerd worden, 
met een hoger ruimtelijk rendement en een grotere woonkwaliteit. De realisatie van de 
pilootprojecten zijn geen doel op zich, maar een middel en leerproces om de omslag te maken naar 
een andere praktijk en een ander beleid, dat de grenzen van percelen en gebouwen overstijgt. 
Deze Pilootprojecten koppelen ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag aan 
de realisatie van grensverleggende projecten. 

• Er werd uitvoering gegeven aan de conceptnota van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015 over 
het wegwerken van ruimtelijke knelpunten energieprestatie, dit gebeurde in de werf ‘Geïntegreerd 
beleidskader’ van het Renovatiepact. Een update over de stand van zaken zal in het najaar 2017 
aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd samen met de stand van zaken van het 
Renovatiepact. VEA en departement Omgeving zorgen verder voor de opvolging en facilitatie van 
alle hierin voorgestelde beleidsmaatregelen. 

Stand van zaken “Conceptnota Wegwerken ruimtelijke knelpunten energieprestatie” 

In juni 2017 werd een lijst uitgewerkt met knelpunten, oplossingspistes en – trajecten voor het wegwerken 
van ruimtelijke knelpunten aangaande (energie)renovatie. Volgende zaken komen daarin aan bod: 

• Aanpassing van het rooilijnendecreet Art.16,4 zodat in alle gemeenten het plaatsen van 
buitenmuurisolatie (26 cm, VEA onderbouwde het voorstel met een technische nota) mogelijk 
wordt. Hiertoe zal een amendement opgenomen worden in de codextrein met oog op wijziging 
art. 4.4.1. VCRO. 

• Ervoor zorgen dan verouderde plan- of verkavelingsvoorschriften het kwaliteitsvol uitvoeren van 
isolatie- en renovatiewerken, in functie van energie-efficiëntie, niet hinderen. Meerdere pistes 
worden hiervoor bewandeld (thematische RUP, vereenvoudigde procedure wijziging 
inrichtingsvoorschriften in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), procedurele integratie 
van planwijzigingen en vergunningen conform aanpak regelgeving complexer projecten…) In mei–
juni 2017 werden hiertoe al enkele wijzigingen doorgevoerd in de VCRO. 
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• Aanpassen planvoorschriften zodat het opsplitsen van een bestaande woning, met de daaraan 
gekoppelde renovatie, mogelijk wordt. In deze lijn ook wordt met de VLM bekeken of instrumenten 
uit het landinrichtingsbeleid ingezet kunnen worden voor het creëren van verhandelbare 
bouwrechten. En VEA bekijkt of het mogelijk is de EPB-verplichting voor grondige renovatie ook 
van toepassing te maken voor uitbreiding van het aantal wooneenheden (cohousing). Het 
departement Omgeving verwacht het instrumentendecreet in het najaar 2017 waarna 
uitvoeringsbesluiten gemaakt kunnen worden. Agentschap Wonen deed een projectoproep 
“Proefomgeving voor experimentele woonvormen” en VEA herbekijkt de EPB-regelgeving die 
aansluit op de wetgeving ruimtelijke ordening. 

• Oplossing voor bouwheren die na herbouw van een zonevreemde woning, door uitbreiding van 
de buitenschil voor isolatie, uitkomen boven de maximum toegelaten grens van 1000m³. Hiervoor 
wordt gewerkt aan amendementen bij de VCRO-wijziging, en wordt ingezet op communicatie. 

• Ervoor zorgen dat (energie)renovatie ook bij ligging in reservatiestroken mogelijk wordt (via 
“goede huisvader”-maatregelen in de “afstand van meerwaarde” inschrijven in VCRO in de loop 
van 2017. 

• Oplossing voor woningen die na isolatie de afstandsgrens tot perceelgrenzen overschrijden, via 
vereenvoudigde procedure in VCRO en vervolgens communicatie (via webapplicatie en DUWOBO-
steunpunten) om bouwers te informeren over de wijzigingen in regelgeving. 

• Ervoor zorgen dat wachtgevels kunnen worden geïsoleerd, oplossingspistes ontwikkeld door 
WTCB. 

• Aanpassen van de definitie “ingrijpende renovatie” zodat na-isolatie van diepe rijwoningen niet 
gehinderd worden (via VEA EPB-regelgeving). 

• Wegwerken van de hinder van het statuut “beschermd erfgoed” opdat deze een (energie)renovatie 
niet langer zou hinderen. 

• Vergunningssituatie verbeteren zodat dit de aanleg van warmtenetten in bestaande wijken niet 
hindert. 

• Wegwerken van de verkokering waar deze renovatie hindert. 

• Duurzame renovatie meer aan bod laten komen in onderwijs en vorming. 

• Maatregelen uitwerken om collectieve renovatieprojecten te stimuleren. 

• Ook de problemen die een versnipperde eigendomssituatie stelt voor (energie)renovatie worden 
aangepakt. 

• Ervoor zorgen dat huurders van sociale en private huurwoningen niet langer ontmoedigd worden 
wanneer ze willen renoveren. 

• Aanpassen van de wetgeving op de vereniging van mede-eigenaars zodat deze renovatie niet 
langer hindert. 

Verkennend onderzoek 

In de voorbije jaren werd in opdracht van de Vlaamse overheid verkennend onderzoek uitgevoerd om 
het BRV en de bijbehorende beleidskaders te onderbouwen. De studies ‘De rol van Ruimtelijke Ordening 
in de energie- en klimaattransitie’, ‘Energielandschappen’ en ‘Atelier Diepe Geothermie’ gingen specifiek in 
op de belangrijke link tussen ruimtelijk beleid enerzijds en energie-en klimaatbeleid anderzijds. Deze zijn 
beschikbaar op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies.  

4.8.1.3 Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie 

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering kennisgenomen van het vierde Vlaams energie-
efficiëntieactieplan. Het vormt een onderdeel van het nationale actieplan dat op 28 april 2017 bij de 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies
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Europese Commissie werd ingediend. In het Vlaamse actieplan worden de voortgang en de wijzigingen 
van de beleidsmaatregelen uit het vorige actieplan van 2014 beschreven en aangevuld met nieuwe, 
goedgekeurde maatregelen die bijdragen tot de uitvoering van de diverse artikels van de Europese 
richtlijn energie-efficiëntie (in het bijzonder artikel 4, artikel 5 en artikel 7).  

Het plan bevat een inschatting van de gerealiseerde besparingen in de niet-ETS sectoren eind 2015 met 
nieuwe prognoses voor 2016 en 2020. Met de maatregelen uit het actieplan zal de indicatieve 
energiebesparingsdoelstelling van de Europese dienstenrichtlijn (EDR) ruim worden gehaald. Tegen eind 
2016 wordt een finale besparing van 23.443 GWh verwacht. Dit is 38% boven de vooropgestelde 
streefwaarde van 16.959 GWh.  

4.8.2 Werk maken van een klimaatvriendelijke Vlaamse overheid 

Klimaatplan Vlaamse overheid 

In juli 2016 legde de Vlaamse Regering klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid vast in het 
Klimaatplan Vlaamse Overheid (http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-
2030). De doelstellingen die vastgelegd werden in het "Klimaatplan Vlaamse overheid", lijken misschien 
ambitieus, maar zijn volgens de regering haalbaar: tegen eind 2030 wil de Vlaamse regering 40% minder 
CO2 uitstoten (referentiejaar 2015). Door minder energie te verbruiken in de gebouwen en met technische 
infrastructuur. Ook moeten de dienstvoertuigen minder brandstof verbruiken. Tegelijk moet het primair 
energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% dalen. Concrete acties zullen genomen 
worden die leiden tot een aanzienlijke reductie van het gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik in de 
gebouwen en technische infrastructuur. Concreet moeten alle entiteiten hun primair energieverbruik 
jaarlijks met minstens 2,09% verminderen. 

Aanvullend werden de actieplannen energie-efficiëntie, mobiliteit, gebouwen van het Facilitair Bedrijf en 
gedrag goedgekeurd ter implementatie van het Klimaatplan Vlaamse Overheid. 

Verankeren van milieuzorg in de Vlaamse overheid - Verbeteren van dataverzameling rond milieu-
indicatoren (o.a. energieverbruik, wagenpark …) 

De bevraging van de cijfers 2015 over het wagenpark en het energieverbruik (deze laatste is gelinkt aan 
de vastgoeddatabank) in september 2016 is gebeurd door Agentschap Overheidspersoneel i.s.m. Het 
Facilitair Bedrijf en Vlaams Energiebedrijf. In dat kader werd gewerkt aan verbetering van 
gegevensinzameling en werden primair energieverbruik en CO2-emissies van de Vlaamse overheid 
berekend (i.e. referentieverbruiken Klimaatplan Vlaamse Overheid). De resultaten werden in september 
2017 aan de entiteiten bezorgd. De referentieverbruiken zullen gebruikt worden om de doelstellingen van 
het Klimaatplan Vlaamse Overheid te berekenen. Eind 2017 werd de bevraging van de verbruikscijfers 2016 
opgezet en wordt verder werk gemaakt van het verbeteren van de kwaliteit van de data en het 
vereenvoudigen/automatiseren van de rapportering. 

Integratie van energie-efficiëntiecriteria in duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten 

Duurzame overheidsopdrachten (https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-
overheidsopdrachten) zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en 
economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht. Bij innovatieve 
overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid nieuwe innovatie ontwikkelen of neemt ze slimme 
eisen op in het bestek die het aanbieden van bestaande innovatieve oplossingen stimuleert. 

Duurzaamheidscriteria voor materialen voor herinrichting van gebouwen werden in de zomer 2016 
gepubliceerd met daarin (energie)criteria o.a. voor verlichting. Daarnaast is in het voorjaar 2017 
vooronderzoek opgestart in het kader van een TCO- of LCC-instrument voor verlichting. Op continue basis 
wordt advies en ondersteuning aan overheidsaankopers gegeven voornamelijk via raamcontracten van 
het Facilitair Bedrijf. 

http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030
http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030
https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
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Het Vlaams Energiebedrijf als facilitator 

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) begeleidt entiteiten uit de publieke sector en (lokale) overheden om deze 
op energievlak duurzamer en efficiënter te maken. Door de verbruikgegevens te monitoren en analyseren 
worden sluipverbruik en defecten opgespoord en energiesystemen beter afgeregeld. Ook worden er 
energieprestatiecontracten (EPC) tussen publieke instanties en ESCO’s gefaciliteerd met als doel het 
energieverbruik blijvend te reduceren. Het VEB zorgt voor de nodige kennis (technisch, juridisch, 
projectmanagement) om zulk projecten succesvol af te ronden. Naast energieprestatiecontracten worden 
ook potentieelscans, energieaudits, conditiestaatmetingen en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Ook de 
aanschaf en installatie van zonnepanelen worden gefaciliteerd.   

Eind 2017 beslisten bovendien 143 gemeenten om vanaf januari 2018 hun energie aan te kopen via het VEB. 
Het betreft 100% groene, CO2-neutrale elektriciteit.  

Het Vlaams EnergieBedrijf kreeg de trekkersrol om een jaarlijkse call voor de verdeling van subsidies rond 
energie-efficiëntie-projecten binnen de overheidsgebouwen of technische installaties, te organiseren. 

4.8.3 Klimaat en lokale overheden 

Tool nulmeting en rapportering 

In 2013 ontwikkelde VITO in opdracht van LNE een rekentool die gemeenten en steden in Vlaanderen 
ondersteunt bij de invulling van de rapporteringsverplichtingen van het Burgemeestersconvenant. Sinds 
2014 wordt deze rekentool jaarlijks geactualiseerd binnen de referentietaak “Lokale Leefkwaliteit”, 
gefinancierd door LNE. 

De rekentool bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-nulmeting voor het 
grondgebied van een gemeente op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het 
Burgemeestersconvenant. De rekentool richt zich niet alleen op de emissiebronnen die “verplicht” 
gerapporteerd moeten worden maar brengt ook een aantal emissiebronnen in kaart die relevant kunnen 
zijn voor het klimaatbeleid van een stad of gemeente: landbouw, industrie (niet-ETS), productie-eenheden 
voor elektriciteit < 20 MW. Momenteel zijn de nulmetingen 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 beschikbaar. De 
nulmetingen zijn gratis beschikbaar en te downloaden door alle Vlaamse steden en gemeenten op de 
website http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen. 

Momenteel wordt gestart met de opmaak van de nulmeting 2016. Deze wordt verwacht in juli 2018.  

Hernieuwbare EnergieAtlas lokale overheden 

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om de marktintroductie van hernieuwbare energie (HE) te 
versnellen en van onderuit bij te dragen tot de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Om 
gemeenten te ondersteunen liet het Departement Omgeving een hernieuwbare energie-atlas ontwikkelen. 

De hernieuwbare energie-atlas is een hulpmiddel voor gemeentelijke overheden en burgers om inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden voor hernieuwbare energie in de gemeente. Dankzij deze atlas kunnen steden 
en gemeenten hun lokale doelstellingen beter definiëren. Deze atlas kan ook ondersteuning bieden bij de 
opmaak van Duurzame Energie-actieplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant. 

Deze opdracht startte op 6 oktober 2015. De resultaten van deze studie werden tijdens een 
studievoormiddag op woensdag 14 september 2016 toegelicht aan steden en gemeenten. Het eindrapport 
van de studie is sinds januari 2017 beschikbaar op 
http://www.burgemeestersconvenant.be/hernieuwbare-energieatlas. Elke HE-kaartlaag werd via het 
Mercator-systeem eveneens voorzien van metadata. De HE-atlas heeft sinds maart 2017 ook een eigen 
bestemming onder de tab ‘Energie’ in het Geopunt portaal en kan daar door iedereen geraadpleegd 
worden. 

De website www.burgemeestersconvenant.be vormt een portaalsite van alle initiatieven rond het lokale 
klimaatbeleid. Daaronder vallen de CO2-inventarissen, de HE-atlas (met een vijftigtal kaarten met diverse 

http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen
http://www.burgemeestersconvenant.be/hernieuwbare-energieatlas
http://www.burgemeestersconvenant.be/
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HE-scenario’s) en de klimaatadaptatiedatabanken. De website zal in de toekomst uitgebreid worden. Er 
zijn geen verdere stappen gepland inzake de HE-atlas. 

Lerend Netwerk en Klimaatprijs 

Klimaatprijs 

In 2016 werd de klimaatprijs uitgereikt aan lokale overheden. Tien projecten, twee per provincie, werden 
door een externe jury voorgedragen en door de minister in de kijker gezet. De uitreiking vond plaats 
tijdens de klimaattop van 1 december 2016. De prijs bedroeg 30.000 euro per project. 

Lerend netwerk 

De studie/opdracht “Lerend netwerk financiering klimaatplannen” werd afgerond. De VVSG heeft een 
voorstel van lerend netwerk uitgewerkt om gemeenten te ondersteunen bij hun klimaatbeleid. 

Open Call Circulaire Economie 

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. De Vlaamse 
Minister van Omgeving maakte in 2017 4,8 miljoen euro vrij voor circulaire economieprojecten in 
Vlaanderen. Vlaanderen Circulair lanceerde daarom twee projectoproepen: een call voor projecten in het 
kader van de Green Deal Circulair Aankopen en een call voor projecten in de Circulaire Stad of rond 
Circulair Ondernemen. 63 projecten ontvangen subsidies. 

Meer info is te vinden via http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call.  

Bedrijventerreinmanagement 

In opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt een kennisnetwerk 
bedrijventerreinmanagement uitgebouwd door de vijf provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) 
om bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen 
te ondersteunen met eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling op het vlak van 
bedrijventerreinmanagement met specifieke aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen. 

4.8.4 Burgers en educatie 

Subsidies verenigingen  

Het nieuwe subsidiekader voor de erkenning en subsidiëring van natuur- en milieuverenigingen ging van 
start op 1 januari 2016. Op basis van een meerjarenplan of meerjarennota voor 5 jaar zijn 14 gewestelijke 
en 23 regionale milieu- en natuurverenigingen erkend voor de eerste beleidsperiode 2017-2021. 

Vanaf 2018 rapporteren de erkende milieu- en natuurverenigingen jaarlijks aan de hand van een het 
voortgangsrapport en een financiële verantwoording. 

Eind augustus 2017 werd de oproep gelanceerd voor de startsubsidie voor nieuwe thematische 
verenigingen. Op basis van de ingediende dossiers neemt het hoofd van de administratie, op basis van 
een advies van een expertencommissie, hierover een beslissing voor 1 juli 2018. De startsubsidie start dan 
vanaf 2019 voor een periode van 3 jaar. Er kunnen maximaal 4 verenigingen worden gesubsidieerd. 

Milieuvorming en –educatie 

In de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur & Milieu wordt gewerkt aan draagvlakverbreding 
voor milieu en duurzame ontwikkeling, waarbinnen ook klimaat meer uitdrukkelijk aan bod komt. 

Het project MOS (Milieuzorg Op School) voor basis- en secundair onderwijs werd verlengd voor de periode 

2013-2019. Klimaat is, naast vergroening, als prioriteit naar voor geschoven. MOS zet in op Klimaattrajecten 

voor het Basisonderwijs (BO) en het Secundair Onderwijs (SO) 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call
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- BO: klimaatbendes: werven, motiveren en opvolgen bendes; 

- SO: netwerkmomenten, werven motiveren en opvolgen van scholen; 

- Er wordt ook een klimaatevent voor scholen georganiseerd in januari 2018; 

- Verankeren van thema klimaat in de curricula. Deelname aan de taskforce om klimaatmaatregelen 

in onderwijs te integreren. 

Er wordt jaarlijks een Dikke Truiendag georganiseerd www.dikketruiendag.be 

Ecocampus, de werking van het departement Omgeving naar het hoger onderwijs, werd in de zomer van 

2015 een programma van onbepaalde duur. Een van de kerndoelstellingen van Ecocampus is dat docenten, 

onderzoekers en studenten experimenteren met duurzaamheidsvraagstukken. Gezien de actualiteit en de 

COP’s wordt klimaat op dit moment als hét voorbeeld van dergelijk duurzaamheidsvraagstuk naar voor 

geschoven in het aanbod van Ecocampus. 

Klimaatcampagne 

Tot de noodzakelijke trendbreuk in broeikasgasemissies in Vlaanderen komen, vereist samenwerking 
tussen overheid, bedrijfswereld en middenveld: ieder segment dient een deel van de inspanning te leveren. 
Om het internationale klimaatbeleidskader en de Vlaamse bijdrage toe te lichten, een sense of urgency bij 
te brengen en tot concrete engagementen te komen organiseerde de Vlaamse overheid in 2016 twee 
klimaattoppen, met daartussen sectorale rondetafels, en bracht een reeks klimaatkranten uit. De Vlaamse 
Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, daarna werd in de diepte gewerkt met specifieke rondetafels 
waarin belanghebbenden en beleidsmakers elkaar inspireerden over manieren om sneller, slimmer en 
fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. De ministers van de 
Vlaamse Regering organiseerden elk voor hun bevoegdheid specifiek overleg, of integreerden dit overleg 
binnen lopende initiatieven. Tijdens de tweede Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016 leidde 
dit tot de ondertekening van een klimaatpact door de Vlaamse ministers (zie ook 
http://www.vlaamseklimaattop.be/ en hoofdstuk 9).   

http://www.dikketruiendag.be/
http://www.vlaamseklimaattop.be/
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5 NAAR EEN KLIMAATVISIE 2050 EN EEN ENERGIE- EN 
KLIMAATPLAN 2021-2030 

5.1 VLAAMSE ENGAGEMENT EN WERKWIJZE 

In het Klimaat- en Energiepact van 1 december 2016 heeft de Vlaamse regering twee belangrijke 
engagementen opgenomen: 

o tegen begin 2018 een heldere, ambitieuze en breed gedragen Vlaamse Klimaatvisie voor 2050 
op te stellen, in overleg met de diverse actoren van de maatschappij.  

o tegen eind 2018 een Vlaams Klimaat- en Energieplan op te stellen voor de periode van 2021-
2030.  

Centraal in de klimaatvisie 2050 staat het streven naar een klimaatvriendelijke en -bestendige samenleving, 
met een lage broeikasgasuitstoot en voorbereid op de verwachte impact van klimaatverandering. De visie 
zet in op opportuniteiten van de transitie om te komen tot een innovatieve, competitieve, inclusieve, 
circulaire economie. Op die manier wordt ook een aangename en gezonde leefomgeving gecreëerd. 

Het Vlaams Klimaat- en Energieplan 2021-2030 zal maatregelen en instrumenten bevatten om de 
doelstellingen voor 2030 te behalen en om Vlaanderen op het juiste pad te zetten naar het visiebeeld 
voor 2050. De resultaten zullen worden doorgerekend in prognosescenario’s met een doorkijk tot 2030 
en 2050. 

Voor de opstelling van Klimaatvisie 2050 en het 2021-2030 plan wordt gewerkt met een combinatie van 
een top-down aanpak, vertrekkende van doelstellingen en scenario’s, en een bottom-up benadering 
vertrekkende van de mogelijkheden van de verschillende sectoren.  

De resolutie van het Vlaams Parlement betreffende een sterk Vlaams Klimaatbeleid van 23 november 2016 
wordt eveneens meegenomen als input voor deze werkzaamheden. 

De visie en het plan worden uitgewerkt in 5 sectorale werkgroepen. Per werkgroep zijn trekkers 
aangeduid in de verschillende departementen van de Vlaamse Overheid. Daarnaast staat de bestaande 
Vlaamse Taskforce Adaptatie in voor de uitwerking van het adaptatieluik. De trekkers halen hun input 
voor de visie en het plan uit de stakeholder-consultaties die al gevoerd (rondetafels Klimaattop, 
renovatiepact, adviezen aan de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement, Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, Mobiliteitsplan…) of nog lopend zijn (stroomversnelling, transitieplatformen visie 2050, 
interfederaal Energiepact …) of organiseren bijkomend specifiek overleg.  

5.2 EUROPEES KADER EN NATIONALE COÖRDINATIE 

Het Vlaamse Energie-en klimaatplan 2021-2030 zal de voornaamste Vlaamse input vormen voor het 
Nationale Energie-en Klimaatplan (NEKP). Volgens de (ontwerp) Verordening inzake de Governance van de 
Energie-Unie moet elke lidstaat ten laatste op 31 december 2018 een ontwerpversie hiervan inleveren bij 
de Europese Commissie. Om op Belgisch niveau een coherent en onderbouwd plan te kunnen aanleveren, 
is afgesproken dat de verschillende entiteiten tegen midden juli 2018 hun entiteit specifieke plannen 
aanleveren. Hierna is er voldoende tijd voor de opmaak van het Belgische Klimaat-en energieplan 2021-
2030.     

In België is het energie- en klimaatbeleid verweven tussen de verschillende beleidsniveaus via de bevoegde 
regionale en federale overheden. Dit noopt tot een optimale coördinatie en afstemming tussen de 
beleidslijnen van de verschillende entiteiten. Via het Interfederaal EnergiePact wordt alvast geprobeerd 
om de grote lijnen van het Belgisch energie- en klimaatbeleid uit te zetten. 

Daarnaast loopt ook op administratief niveau interfederaal overleg over de opmaak van het NKEP. Via de 
oprichting van een administratieve stuurgroep waarin alle relevante energie-en klimaatadministraties 
vertegenwoordigd zijn, is een eerste stap genomen tot opmaak van het NKEP. Binnen deze stuurgroep, 
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waarvoor een duidelijke werkmethodologie en mandaat werd uitgewerkt binnen de formele 
overlegorganen ENOVER en NKC, gebeurt de coördinatie en de aansturing van de verschillende dimensie-
coördinatoren. Deze stuurgroep is al een zevental keer bijeengekomen sinds de zomer van vorig jaar en 
zet zijn werkzaamheden voort waarbij op regelmatige basis overleg gepleegd wordt. Ook zijn er 
verschillende subgroepen die zich bezighouden met de verdere invulling van het NEKP. Zo is er o.a. een 
specifieke werkgroep opgericht om invulling te geven aan de kwantitatieve onderbouwing van het plan.  
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6 ANDER KLIMAATGERELATEERD BELEID 

6.1 EUROPEES EMISSIEHANDELSSYSTEEM (EU ETS) 

In 2017 bestaat het EU ETS 12 jaar. Over deze periode zijn in Vlaanderen (en Europa) de emissies van de 
installaties die onder het toepassingsgebied van dit systeem vallen significant gedaald (met ongeveer 25%). 
De belangrijkste reducties in absolute termen gebeurden binnen de elektriciteitssector. De industriële 
emissies daalden in dezelfde periode in mindere mate. Dit voortgangsrapport bevat gedetailleerde 
informatie over de evolutie van de Vlaamse ETS emissies (zie hoofdstuk 3.4). 

De nood voor bedrijven om hun energiekosten te verlagen en het opzetten van ambitieus energiebeleid 
(beleid inzake hernieuwbare energie, beleid inzake de reductie van NOx en SO2, 
energiebeleidsovereenkomsten, …) hebben ongetwijfeld aanzienlijk bijgedragen tot deze evolutie. Het is 
echter de specifieke verdienste van het EU ETS dat een gelijk speelveld gecreëerd werd binnen Europa op 
het vlak van klimaatbeleid voor de energie-intensieve bedrijven. 

Het EU ETS lag de afgelopen jaren ook vaak onder vuur. De belangrijkste kritiek was dat de koolstofprijs 
te volatiel en te laag was om een attractief investeringsklimaat te creëren voor koolstofarme 
technologieën. Deze volatiele en lage koolstofprijs was het gevolg van het onevenwicht tussen vraag en 
aanbod op de koolstofmarkt. Dit onevenwicht had immers geleid tot een significant overschot van 
emissierechten. 

Op Europees niveau werd daarom beslist om een vanaf 1 januari 2019 een Markt Stabiliteitsreserve (MSR) 
te introduceren. Dit MSR moet de hoeveelheid te veilen emissierechten verminderen als er een groot 
overschot van emissierechten op de markt is, en kan deze rechten opnieuw vrijgeven als de koolstofmarkt 
opnieuw in evenwicht is. Het mechanisme moet leiden tot een stabielere en voldoende hoge koolstofprijs, 
zodat een attractiever investeringsklimaat voor koolstofarme technologieën ontstaat. 

De Raad en het Europees Parlement bereikten daarnaast in november 2017 een akkoord over een 
grondiger herziening van deze Richtlijn, en dit op basis van Raadsconclusies van oktober 2014. Deze 
herziening heeft betrekking op de handelsperiode 2021-2030. 

Een eerste element van de herziening betreft de aanscherping van de lineaire reductiefactor, waardoor 
de totale hoeveelheid emissierechten dat jaarlijks wordt gecreëerd vanaf 2021 vermindert met 2,2%. Doel 
is een reductie te bereiken van de EU ETS uitstoot van 43% in 2030 t.o.v. 2005. 

Daarnaast zijn ook bijkomende maatregelen voorzien om de koolstofprijs in het EU ETS structureel te 
ondersteunen, en dit mede door de mogelijkse annulering van een grote hoeveelheid emissierechten vanaf 
2023. 

Een ander element van de herziening is de verdere uitwerking van de maatregelen die de Europese 
industriële bedrijven in de periode na 2021 moet beschermen tegen het risico op carbon leakage. Carbon 
leakage is het mogelijke fenomeen waarbij bedrijven, omwille van het Europese klimaatbeleid, niet langer 
in Europa investeren en produceren, maar verkiezen om de productie te verhuizen naar regio’s waar 
minder ambitieus industrieel klimaatbeleid gevoerd wordt. Het toekennen van gratis emissierechten aan 
de hand van Europese benchmarks is één van de maatregelen die zullen blijven toegepast worden om dit 
risico op carbon leakage te vermijden. In het akkoord is beslist op welke manier de benchmarks zullen 
worden aangescherpt. 

In 2018 en 2019 zal de opstart van de vierde handelsperiode 2021-2030 verder worden voorbereid. 

6.2 VLAAMS ACTIEPLAN HERNIEUWBARE ENERGIE 

De federale overheid en de gewesten hebben eind 2015 een akkoord bereikt over de verdeling van de 
Belgische 2020-doelstelling van 13% hernieuwbare energie. Voor het Vlaamse Gewest bedraagt de 
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doelstelling 25.074 GWh hernieuwbare energie in 2020. Om die Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling 
te halen, moeten het aandeel groene stroom en het aandeel groene warmte nog sterk verhogen. Hiervoor 
worden verschillende initiatieven uitgewerkt. 

Conceptnota Windkracht 2020 

Op 20 maart 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Fast Lane. In dat 
kader wordt het technisch en maatschappelijk aanvaardbaar potentieel voor windenergie in Vlaanderen 
nauwkeuriger in kaart gebracht. Voor diverse ambitieniveaus voor het inplanten van windturbines op 
land, worden de consequenties op diverse vlakken onderzocht. Hiervoor werden al een 
vergunningendatabank en simulatietools ontwikkeld.  

Op 16 december 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Windkracht 
2020. Dit actieplan zet vooral in op een samenwerkingsverband met de provincies om provinciale 
winddoelstellingen op te stellen en te realiseren, en legt de focus op bijkomende windturbines in 
havengebieden en industriegebieden. Begin 2017 werd het overleg met de provincies opgestart.  

In uitvoering van het actieplan werd inmiddels ook een Windgids gepubliceerd die lokale besturen en 
andere betrokken partners voorbeelden aanreikt en procedures toelicht om op een gedragen manier 
windprojecten te ontwikkelen, waarbij maximaal wordt ingezet op participatie met de omwonenden en 
energiegebruikers. 

Conceptnota Zonneplan 2020 

Op 24 juni 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een conceptnota voor een Zonneplan. 
Dit plan omvat maatregelen om de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie te versnellen, zowel 
voor burgers, bedrijven als overheden. In uitvoering van dit plan werd bijvoorbeeld de zonnekaart 
ontwikkeld en werd het minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw verhoogd. Er werd tevens 
een minimumaandeel hernieuwbare energie ingevoerd voor vergunningsplichtige ingrijpende 
energetische renovaties. In dit kader werden ook de mogelijkheden onderzocht om voor grootschalige PV 
de steunhoogte te bepalen via tendering. 

De uitvoering van de maatregelen wordt opgevolgd via een halfjaarlijks monitoringrapport. 

Zonnekaart 

De zonnekaart werd in maart 2017 gelanceerd en kende een groot succes. Al meer dan 500.000 bezoekers 
bezochten de website om na te gaan of hun dak geschikt is voor zonnepanelen of voor een zonneboiler. 
Uit de REG-enquête 2017, uitgevoerd bij 1020 Vlaamse huishoudens, blijkt dat de zonnekaart reeds gekend 
is bij 1 op 3 Vlamingen. Van diegenen die hun woning reeds opgezocht hebben op de zonnekaart blijkt 
15% ook effectief een offerte te hebben opgevraagd en overweegt nog eens 25% om dat te doen.  

Modelbestekken voor openbare besturen en bedrijven voor het ter beschikking stellen van daken 
voor PV 

Er is overleg opgestart met Het Facilitair Bedrijf om een modelbestek te ontwikkelen dat openbare 
besturen kunnen gebruiken om hun daken via concessie ter beschikking te stellen voor PV. Dit overleg 
loopt verder aangezien medio 2017 de regelgeving voor overheidsopdrachten gewijzigd is en de 
modelbestekken op deze nieuwe regelgeving moeten gebaseerd zijn.  

Warmteplan 

In het kader van haar warmtebeleid heeft de Vlaamse Regering de voorbije jaren al verschillende 
maatregelen uitgewerkt. 

- Jaarlijks wordt een call voor investeringssteun georganiseerd voor installaties voor de productie 
van groene warmte uit biomassa (> 1 MWth) of diepe geothermie, installaties voor de benutting 
van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan. Er werden al 5 calls 
georganiseerd en 26 projecten voor de aanleg van een warmtenet gesteund. 
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- Begin juni 2016 publiceerde de Vlaamse overheid een nieuwe warmtekaart op Geopunt.be. 
Warmtenetwerk Vlaanderen onderzoekt ondertussen de mogelijke verfijning van de warmtekaart 
tot een planningsinstrument op lokaal niveau. 

- Het Energiedecreet van 8 mei 2009 werd aangepast met een regulerend kader voor warmte- of 
koudenetten.  

- In de toepassing van EPB werd een berekening voor externe warmtelevering opgenomen. 
- Warmtenetwerk Vlaanderen krijgt jaarlijks een werkingssubsidie voor de promotie van 

warmtenetten. 
- In het kader van de MIP-oproep 2016 werd het project HEAT for PResident weerhouden. Het project 

zal een handleiding opstellen voor de aansluiting van bestaande residentiële meergezinswoningen 
op warmtenetten.  

- Via workshops en een leidraad worden lokale overheden door Warmtenetwerk Vlaanderen 
begeleid in hun aanpak van warmtenetten.  

Op 2 juni 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Warmteplan 2020. Een 
aantal belangrijke bijkomende maatregelen die in deze conceptnota naar voor worden geschoven zijn: de 
warmtetoets, de evaluatie van de call groene warmte/restwarmte/biomethaan/diepe geothermie met 
ook een mogelijke uitbreiding van het systeem voor innovatieve projecten (zoals bijvoorbeeld 
concentrerende zonnecollectoren), het uitvoeringsbesluit sociale energiemaatregelen voor warmtenetten 
en het opzetten van een samenwerking binnen de Vlaamse overheid om de uitbouw van warmtenetten 
nauwer op te volgen en de stimuleren. 

6.3 LANDGEBRUIK, VERANDERING IN LANDGEBRUIK EN BOSBOUW 

(LULUCF) 

In tegenstelling tot de broeikasgasuitstoot van de ETS en niet-ETS sectoren, die voornamelijk betrekking 
heeft op de verbranding van fossiele brandstoffen, gaan broeikasgasemissies ten gevolge van landgebruik, 
veranderingen in landgebruik en bosbouw (Land Use, Land Use Change and Forestry of LULUCF) in essentie 
over de uitwisseling van broeikasgassen tussen de atmosfeer enerzijds en de bodem, alsook de 
bovengrondse en ondergrondse biomassa anderzijds. Het fundamentele verschilpunt met de klassieke 
sectoren ligt in het vermogen van bodems, bomen, planten en biomassa om CO2 via fotosynthese op te 
vangen en (tijdelijk) op te slaan.  

De grote jaarlijkse variabiliteit (o.a. ten gevolge van bosbranden en stormen) van de emissies en 
verwijderingen in deze sector maakt de opname in lineaire, jaarlijkse emissiedoelstellingen moeilijk. 
Daarnaast is het moeilijker om betrouwbare koolstofopslag- en koolstofafgiftegegevens te vergaren met 
betrekking tot bossen en bodems. Daarom vormde de sector tot nog toe een zekere leemte in het Europese 
klimaatbeleid. Hoewel deze informatie jaarlijks gedeeltelijk gerapporteerd (niet verrekend) wordt onder 
het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), bestond er nog geen sluitend boekhoudsysteem 
voor LULUCF op Europees niveau. Momenteel en tot 2020 is de LULUCF-sector dan ook niet opgenomen in 
het klimaat- en energiepakket van de EU, noch in de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen 
voor de niet-ETS sectoren (Effort Sharing Decision, ESD: EG/406/2009). De inspanningen van de LULUCF-
sector voor klimaatmitigatie werden dan ook slechts gedeeltelijk of niet erkend.  

Sinds de publicatie van het VMP heeft de Europese Unie in 2013 Beslissing Nr. 529/2013/EU goedgekeurd. 
Deze Beslissing bepaalt onder meer de rapporteringsverplichtingen en boekhoudregels met betrekking tot 
de emissies en verwijdering ten gevolge van bepaalde soorten landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw in de Europese Unie. Voorts heeft de Europese Commissie op 20 juli 2016 een voorstel van 
LULUCF-Verordening gepubliceerd (COM/2016/0479 final). Dit voorstel houdt in dat de LULUCF-sector, 
naast ETS en ESR, de derde pijler van het EU-klimaatbeleid zou vormen (met een zekere flexibiliteit tussen 
de LULUCF- en ESR-pijlers), gaat met de zgn. “no-debit rule” uit van het behoud van de bestaande 
koolstofstocks en vult de boekhoudregels uit Beslissing Nr. 529/2013/EU aan. Nadat de Raad van de 
Europese Unie een algemene benadering bereikte in oktober 2017 werden de trilogen met het Europese 
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Parlement en de Europese Commissie aangevat en kon er in december 2017 een akkoord bereikt worden 
in verband met de nieuwe LULUCF-Verordening, die inmiddels de verdere wetgevingsprocedure zal 
doorlopen vooraleer het in het Publicatieblad van de Europese Unie kan verschijnen.  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 100 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

7 KLIMAATFONDS 

7.1 OVERZICHT OP HOOFDLIJNEN 

7.1.1 Ontvangsten  

Op 27 april 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten in de vorm van 
een organiek begrotingsfonds (decretale basis in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012). Hiermee creëerde 
Vlaanderen het nodige financiële kader voor het voeren van een ambitieus lange termijn klimaatbeleid.  

Een eerste inkomstencategorie is de opbrengst van de verkoop in 2013 van het restant van de 
nieuwkomersreserve van de handelsperiode 2008-2012, deze leverde 36,4 miljoen euro op. Een tweede 
eenmalige ontvangst is een boete die opgelegd was aan een luchtvaartmaatschappij voor het niet naleven 
van de EU ETS verplichtingen voor de luchtvaart. Deze bedroeg 1,4 miljoen euro.  

De hoofdmoot van de inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds wordt gevormd door het Vlaams aandeel 
van de Belgische inkomsten uit de veiling van EU ETS-emissierechten. Zoals in hoofdstuk 2.3.3 aangegeven 
zijn er momenteel 235 miljoen € kasinkomsten ontvangen in het Vlaams Klimaatfonds. 

7.1.2 Uitgaven 

Het oprichtingsdecreet bepaalt voor welke doeleinden het klimaatfonds kan aangewend worden, dat zijn:  

• Intern Vlaams klimaatbeleid met het oog op het behalen van de Vlaamse 
broeikasgasreductiedoelstellingen; 

• Aankoop van flexibiliteitsmechanismen (in geval de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling niet 

bereikt kan worden met interne maatregelen); 

• Remediëring van competitiviteitsverlies bij Vlaamse bedrijven ten gevolge van klimaatbeleid (dit 
zijn compensaties voor indirecte emissiekosten); 

• Internationale klimaatfinanciering. 

Tabel 7-1 geeft het overzicht van de bestemming van de middelen in de periode 2013-2017.  

Intern Vlaams Klimaatbeleid 128.381.768 

eerste VKF-ronde 15.224.650 

tweede VKF-ronde 113.157.118 

Compensatie indirecte emissiekosten 39.384.000 

Aankoop Kyoto-eenheden  1.537.305 

Internationale klimaatfinanciering 23.500.000 

via dep Omgeving 2015 3.500.000 

via dep Omgeving 2016 12.500.000 

via dep Buitenlandse Zaken 2016 5.000.000 

via dep Buitenlandse Zaken 2017 2.500.000 

Totaal uitgegeven middelen 192.803.073 

Tabel 7-1. Overzicht bestemming klimaatfondsmiddelen 2013-2017 

Dit gaat over de middelen die reeds vanuit het Vlaams Klimaatfonds zijn overgedragen (via dotaties, 
subsidies of herverdeling), niet over de toegezegde bedragen.  
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De Vlaamse bijdrage aan internationale klimaatfinanciering wordt besproken in hoofdstuk 2.3.4.  

Er is tot nu toe geen gebruik gemaakt van de opgebouwde bufferhoeveelheid aan Kyoto-eenheden voor 
het bereiken van de Vlaamse reductiedoelstelling in de periode 2013-2020. Zoals vermeld in hoofdstuk 4.1.2 
kunnen indien nodig bijkomende aankopen van kredieten uit projectactiviteiten of van bijkomende 
emissieruimte worden overwogen. 

De besteding van klimaatfondsmiddelen voor de twee andere doeleinden wordt in dit hoofdstuk 
besproken in hoofdstuk 7.2 en 7.3. 

7.2 VLAAMSE MITIGATIEMAATREGELEN 

7.2.1 Eerste VKF-ronde 

7.2.1.1 Algemeen 

Tijdens de opmaak van het VMP deed minister Schauvliege een oproep aan haar collega’s van de Vlaamse 
regering om extra klimaatmaatregelen voor te stellen om de Vlaamse 2020 broeikasgasreductiedoelstelling 
te behalen. Cofinanciering door het Vlaams klimaatfonds werd in het vooruitzicht gesteld voor de beste 
maatregelen en er werd een beoordelingskader aangekondigd. In totaal werden 34 maatregelen 
voorgesteld. Deze werden geëvalueerd op de criteria kostenefficiëntie, additionaliteit, 
implementatietraject en duurzaamheid en de 14 best scorende voorstellen werden geselecteerd voor 
financiering.  

 Financieel Impact 

  
Overgedragen 

middelen 

Bestede 
VKF-

middelen 

Voorzien 
VKF-

middelen 

Cofinancie-
ring 

overheid 

hefboom 
private 
invest. 

BKG-
reductie/jaar 

BKG-
reductie 

levensduur 

FKE: VKF 
euro/BKG-
reductie 

levensduur 

  
euro euro euro euro factor 

ton CO2-eq/ 
jaar 

ton CO2-eq euro/ton 

Combipremie 3.744.000 3.744.000 3.744.000 18.974.503 x 10 tot x15 3.000 150.000 25 

VMSW  
Renovatie- 
premie 

7.800.000 2.035.207 7.800.000 11.000.000 x 1,5 932 46.617 44 

Telemetrie  
in Go 

  25.000  nog lopend 
nog niet 
geraamd 

  

Consulenten  
erfgoed 

254.625 254.625 363.750  nog lopend 
nog niet 
geraamd 

  

Consulenten  
toerisme  

341.579 341.579 450.000 1.500 aanzienlijk 1.200 60.000 6 

Flanders  
Logistics  

386.903 386.903 750.000  klein 3.200 32.000 12 

Walstroom 81.800 81.800 117.000 1.058.000 niet gekend 11 271 431 

Laadpaal- 
Infrastru-
ctuur 

25.000 25.000 500.000 125.000 x 5 21 315 79 

Enerpedia 
2.0  

340.743 340.743 390.000  aanzienlijk 68.541 1.028.115 0,3 

Restwarmte 
glastuin-
bouw 

- - 1.892.000   nog geen 
impact 

  

Pocketver-
gisting 
randinfr. 

2.250.000 940.981 2.250.000  x 6 16.093 241.395 4 

Totaal 15.224.650 8.150.838 18.281.750 31.159.003  92.987 1.558.442  

Tabel 7-2. Overzicht maatregelen eerste VKF-ronde 

Tabel 7-2 geeft de stand van zaken van de maatregelen van de eerste VKF-ronde weer. Oorspronkelijk 
waren 14 maatregelen weerhouden voor financiering, maar (zoals reeds gemeld in het VORA 13-15) bleken 
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drie voorstellen bij nader inzien niet opportuun en/of niet haalbaar. Dit ging over het intensief sectoraal 
energie-advies en begeleiding van KMO’s, aanpassing van de REG-premies voor KMO’s en proefproject 
biogasrijden minibussen De Lijn.  

Van de 11 gestarte maatregelen zijn reeds 6 maatregelen ten einde gekomen (combipremie, VMSW- 
renovatiepremie, consulenten toerisme, Flanders logistics, walstroom en Enerpedia 2.0,); 4 maatregelen zijn 
nog lopende (telemetrie in Go, consulenten erfgoed, laadpaalinfrastructuur en pocketvergisting) en 1 
maatregel moet geheroriënteerd worden om effectief gerealiseerd te worden (restwarmte glastuinbouw).  

7.2.1.2 Financieel 

Het grootste deel van de voorziene VKF-middelen zijn volledig overgedragen naar de entiteiten 
verantwoordelijk voor de uitvoering (behalve voor telemetrie GO!, consulenten erfgoed, walstroom, 
laadpaalinfrastructuur en restwarmte glastuinbouw) en worden daar besteed naarmate de uitvoering 
vordert. 

Het doel van het Vlaamse klimaatfonds was om zoveel mogelijk extra investeringen in Vlaamse 
mitigatiemaatregelen te stimuleren. Daarom zijn de maatregelen waar er naast het VKF ook cofinanciering 
voorzien is vanuit andere overheidskanalen en/of waarbij deze publieke middelen een groot 
hefboomeffect hebben naar de inzet van private middelen voor mitigatie het meest interessant.  

7.2.1.3 Impact 

Bij de impactraming in bovenstaand overzicht wordt enkel rekening gehouden met de reeds 
gerealiseerde investeringen (door de gezinnen en sociale huisvestingsmaatschappijen die 
energierenovaties uitgevoerd hebben in hun woningen, door de landbouwers die geïnvesteerd hebben in 
pocketvergisting, door de concessiehouder die geïnvesteerd heeft in laadpaalinfrastructuur). De impact in 
termen van CO2-reductiepotentieel is op een vrij ruwe manier geraamd (zonder effectieve metingen voor 
en na), maar geeft een goed idee van de grootteorde van het besparingspotentieel. We gaan ervan uit dat 
het grootste deel van deze investeringen gerealiseerd zijn dankzij de VKF-financiering, Wellicht zou een 
deel hiervan ook uitgevoerd zijn zonder VKF-middelen, maar dit kan niet gemakkelijk ingeschat worden. 
Tegen relatief beperkte kosten werd een behoorlijk CO2-reductiepotentieel gerealiseerd. De meest 
fondskostenefficiënte maatregelen situeren zich in de gebouwen- en de landbouwsector, vooral omdat er 
dankzij de VKF-middelen bijkomende private en/of publieke middelen vrijgemaakt werden voor 
respectievelijk energierenovaties en investeringen in pocketvergisting. De laatste kolom van Tabel 7-2 geeft 
de raming van de fondskostenefficiëntie (FKE) weer, dit is de verhouding klimaatfondsmiddelen in euro 
per ton CO2-reductiepotentieel.. Dit is hier de meest relevante indicator van kostenefficiënte omdat het 
expliciet de bedoeling is om met het Vlaams Klimaatfonds extra investeringen in mitigatie (vanuit andere 
overheidsmiddelen en vanuit private middelen) te stimuleren.  

Voor de consulentenprojecten is het moeilijk om precies te bepalen wat de impact is, omdat we hiervoor 
ook moeten weten in welke mate de adviezen tot werkelijke investeringen geleid hebben. Dit werd 
nagegaan bij Enerpedia 2.0 (er werd nagevraagd bij de geadviseerde landbouwers of ze het advies effectief 
hadden geïmplementeerd), maar nog niet bij de energieconsulenten voor de toeristische sector en niet 
meer bij de logistieke consulenten. Bij de erfgoed-energieconsulenten is er expliciet monitoring voorzien 
in de laatste projectjaren, hier zal de impact dus nog nagegaan worden. De impact van de 
walstroominfrastructuur is tot heden relatief bescheiden en dat vertaalt zich ook in de becijferde FKE. De 
opgenomen cijfers vormen mogelijks wel een conservatieve inschatting want de infrastructuur is nog 
relatief nieuw. Het is dus mogelijk dat het gebruik (en de impact) toeneemt met de tijd, naarmate de 
infrastructuur beter bekend geraakt binnen de sector. 

De maatregel waar de meeste BKG-reductie uit voort komt en die tegelijk ook de meest gunstige 
fondskostenefficiëntie (FKE) realiseert is Enerpedia 2.0. In hun rapportering hebben ze aangegeven dat de 
activiteit die leidde tot de grootste broeikasgasemissiereductie de individuele begeleiding is gebleken. Door 
de persoonlijke aanpak en ontzorging kunnen landbouwers met vertrouwen investeren op basis van een 
plan op maat en met een goede return. Ook de andere consulentenprojecten blijken succesvol. We kunnen 
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hier dus de conclusie van het vorige VORA hernemen: er is nog steeds nood aan energie-advies, zeker 
sectorspecifiek en gespecialiseerd advies wordt op prijs gesteld en kan een grote impact hebben 
voor een relatief lage kostprijs. 

Door VKF-middelen ook in te zetten voor innovatieve projecten werd een nuttig leertraject doorlopen, 
ook al is de oplossing nog niet bereikt. Zowel bij de zoektocht naar een manier om het gebruik van 
laagwaardige restwarmte in de glastuinbouw te stimuleren als bij het zoeken naar oplossingen bij de 
hinderpalen om een goed steunmechanisme voor laadinfrastructuur te ontwikkelen was dit het geval. 

In bijlage 1 wordt elk van deze maatregelen in meer detail besproken. 

7.2.2 Tweede VKF-ronde 

7.2.2.1 Algemeen 

In het kader van de Vlaamse Klimaattop maakte de Vlaamse regering in april 2016 afspraken over de inzet 
van de beschikbare klimaatfondsmiddelen in de periode 2016-2019. Naast 25 miljoen euro voor 
internationale klimaatfinanciering werd ruim 300 miljoen euro bestemd voor interne 
mitigatiemaatregelen, verdeeld over 2 grote categorieën: de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid 
en maatregelen gericht op mitigatie in de verschillende sectoren: gebouwen, landbouw, lokale overheden 
en mobiliteit.  

Voorbeeldfunctie Vlaamse overheid 57.200.000 

Actieplan EE  7.000.000 

Actieplan gebouwenportfolio 45.000.000 

Actieplan mobiliteit 3.200.000 

Waterbouwkundig labo 2.000.000 

Mitigatie in sectoren 242.000.000 

Sociale woningen 80.000.000 

Onderwijs 54.000.000 

Gebouwen cultuursector 15.000.000 

Gebouwen welzijnssector 23.000.000 

Gebouwen vzw De Rand 3.000.000 

Landbouw: begeleiding en investeringssteun 8.000.000 

Mobiliteit (vergroening busvloot) 22.000.000 

Lokale besturen 12.000.000 

Wijkrenovatie/energie-autonome gemeenten 25.000.000 

Totaal bestemmingen 299.200.000 

Tabel 7-3. Algemeen overzicht afspraken tweede VKF-ronde  

De meeste van deze maatregelen zijn intussen opgestart, een aantal is nog in voorbereiding, met name 
klimaatondersteuning van lokale overheden, wijkrenovatie en energie-autonome gemeenten, de 
energierenovatie van het Waterbouwkundig laboratorium en de energierenovatie van de gebouwen van 
vzw De Rand. 
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7.2.2.2 Financieel 

Ongeveer de helft van de voorziene middelen van het Vlaams klimaatfonds zijn inmiddels overgedragen 
aan de entiteiten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. Deze worden nu besteed 
door deze entiteiten naarmate de uitvoering vordert.  

Voor de meeste maatregelen is een zekere mate van cofinanciering via andere kanalen voorzien. In het 
geval van het actieplan energie-efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) verloopt de cofinanciering 
via twee kanalen: enerzijds is in het actieplan voorzien dat de energiebudgetten van de grootste entiteiten 
jaarlijks verminderd worden en aangewend worden voor energierenovaties, anderzijds varieert het 
subsidiepercentage met de terugverdientijd (TVT) van de investeringen zodat de eigen bijdrage van de 
betrokken entiteiten groter is voor projecten met een kortere TVT. Dit is interessant omdat 
energierenovaties hierdoor op 2 manieren gestimuleerd worden (wortel én stok) en omdat de moeilijkere 
maatregelen, met een lange TVT, een grotere stimulans krijgen. 

Deze redenering wordt ook gevolgd voor de energierenovaties bij welzijn: voorzieningen in de zorgsector 
kunnen een gratis energieprestatiediagnose krijgen en verbinden zich er dan toe om al de maatregelen 
met een TVT kleiner dan 5 jaar op eigen kosten uit te voeren. Subsidies zullen enkel aan maatregelen met 
een TVT van meer dan 5 jaar toegekend worden.  

Bij andere maatregelen wordt gewerkt met forfaitaire subsidiebedragen per maatregel (bij VMSW) of met 
vaste subsidiepercentages (max. 50% bij de energierenovatiepremie voor hogescholen en universiteiten, 
max. 60% bij cultuur, 70% of 100% bij het Facilitair Bedrijf).   

Gezien het grootste deel van de maatregelen van deze tweede VKF-ronde betrekking heeft op 
overheidsgebouwen in brede zin, is er weinig hefboomeffect in de betekenis van een rechtstreekse 
stimulans van private klimaatinvesteringen. Onrechtstreeks kan er wel een impact zijn doordat de 
overheid het goede voorbeeld geeft. In navolging van de landbouwmaatregelen van de eerste VKF-ronde 
verwachten we wel een aanzienlijk hefboomeffect van het vervolgproject Enerpedia en de VLIF-steun 
voor mitigatiemaatregelen in de landbouw.  
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Maatregel 
Verantwoor- 
delijke entiteit 

Voorziene VKF-
middelen 2016-

2019 

Reeds toegekende 
VKF-middelen (via 

dotatie of 
herverdeling) (svz dec 

2017) 

Bestedingen (vastgelegd 
door verantwoordelijke 
entiteit) (svz tot 31 aug 

2017) 

Cofinancie-
ring overheid 

  euro euro euro  

Actieplan EE  VEB 7.000.000 2.025.000 1.351.100 
879.000 plus 
in fctie. van 

TVT 

Actieplan gebouwenportfolio HFB 45.000.000 10.735.000 niet gekend 
17.000.000 in 

totaal 

Actieplan mobiliteit HFB 3.200.000 2.063.000 niet gekend groot 

Renovatiepremie  
sociale woningen 

VMSW 80.000.000 40.000.000 24.000.000 zeer groot 

Energierenovatiepremie 
hogescholen en universiteiten 

AHOVOKS 20.000.000 12.960.000 7.835.000 10.280.294 

Energiebesparing 
 leerplichtonderwijs 

GO! 

33.125.000 

4.000.000 nog geen niet gekend 

Energiebesparing  
leerplichtonderwijs 

AGION 14.000.000 11.500.000 30% à 50% 

Klimaattrajecten Dep. Onderwijs 500.000 500.000 niet gekend niet gekend 

STEM-oproep Dep. Onderwijs 375.000 375.000 niet gekend niet gekend 

Investeringssubsidies 
 Cultuur 

FOCI 13.000.000 3.000.000 nog geen ongeveer 50% 

Energie-eff. Maatregelen 
 Cultuur 

FOCI 2.000.000  450.000 niet gekend 

Energie-eff. Gebouwen 
Welzijn 

VIPA 23.000.000 7.000.000 niet gekend 35 à 40% 

Mitigatiemaatregelen 
landbouw 

VLIF 7.600.000 3.600.000 271.029 50% 

Vervolgtraject Enerpedia Dep. Landbouw  400.000 399.118 399.118 geen 

Versnelde vergroening bussen De Lijn 22.000.000 12.500.000 nog geen 22.596.700 

Tabel 7-4. Financieel overzicht tweede VKF-ronde 

7.2.2.3 Aanpak en impact 

Gezien al de maatregelen recent gestart zijn of nog voorbereid worden, zijn er nagenoeg geen realisaties 
op het terrein en dus nog geen impact op de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. 

In Bijlage 1 worden de details van de maatregelen van de tweede VKF-ronde besproken. 

Uit het voorbereidingstraject tot nu toe komen volgende beleidssuggesties naar voor die voor de verdere 
uitvoering van de maatregelen nuttig kunnen zijn: 

• Enkel bij VMSW worden er ook subsidies toegekend voor vervangingsbouw. Dit om te vermijden 
dat enkel omwille van de renovatiepremies woningen van slechte kwaliteit toch gerenoveerd 
zouden worden. Bovendien is eindresultaat bij vervangingsbouw meestal energetisch gunstiger 
dan bij een verregaande renovatie voor hetzelfde budget. 

• Bij Welzijn zullen enkel subsidies toegekend worden aan voorzieningen die een 
energieprestatiediagnose uitgevoerd hebben. Dit komt een planmatige en efficiënte inzet van de 
middelen ten goede. 

• Voor het toekennen van de verschillende subsidies voor het energiezuiniger maken van 
overheidsgebouwen werden er jury’s opgericht waar de ingediende projecten worden besproken. 
Dit biedt kansen om uit de opgedane ervaringen van elkaar te kunnen leren. Een concreet 
voorbeeld hiervan is de bijsturing van de criteria voor het toekennen van subsidies in het Hoger 
Onderwijs. De subsidie-aanvragen worden er geprioriteerd volgens kostenefficiëntie wat een 
efficiënte inzet van de middelen garandeert Hierbij wordt nu rekening gehouden met een kortere 
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of langere levensduur van de maatregel (15 jaar voor technieken en 35 jaar voor gebouwen) om 
een correcte vergelijking te kunnen maken. 

• Het feit dat er subsidiemogelijkheden zijn, zet de verschillende departementen aan om er 
daadwerkelijk hun schouders onder te zetten en niet alleen naar de projecten te kijken waar de 
TVT kort is. Het VEB geeft bv. geen subsidies aan maatregelen met een TVT<2 jaar, deze dienen de 
entiteiten zelf te bekostigen.  

• Een aantal entiteiten zet bewust in op een goede monitoring en databeheer, dit zal de efficiëntie 
van de middeleninzet bevorderen.  

• Gezien de beperkte middelen van het Vlaams Klimaatfonds is het aangewezen om in de toekomst 
nog meer in te zetten op maatregelen met een grote kostenefficiëntie (zoals gerichte begeleiding), 
met een groot hefboomeffect (zoals een rollend fonds) of op innovatieve pilootprojecten die 
opschaalbaar zijn naar de toekomst.  

7.3 COMPENSATIE VOOR DE KOSTEN VAN INDIRECTE CARBON LEAKAGE 

Het Vlaams Gewest opteert ervoor om binnen de contouren van de Europese staatssteunregels maximale 
compensaties toe te kennen aan ondernemingen die ten gevolge van indirecte CO2-kosten in de 
elektriciteitsprijs concurrentiekracht dreigen te verliezen. Ook de ons omringende landen maken van deze 
mogelijkheid gebruik. In de staatssteunregels zijn de sectoren geselecteerd die in aanmerking komen voor 
de steun. In Vlaanderen is de bijkomende voorwaarde opgelegd dat ondernemingen toegetreden moeten 
zijn tot de voor hen relevante energiebeleidsovereenkomst. Daarnaast is vastgelegd dat de steun 
uitbetaald wordt op basis van benchmarks, de reële CO2-prijs en een dalende steunintensiteit. 

Sinds 2014 kunnen in aanmerking komende ondernemingen een aanvraag indienen voor een 
compensatiebetaling. Hiervoor dienen ze de relevante productie-en elektriciteitsverbruik gegevens van 
het voorbije jaar te rapporteren aan de Vlaamse Overheid. Na verificatie door het Verificatie Bureau 
Benchmarking Vlaanderen wordt de steun uitbetaald binnen een termijn van één jaar nadat de indirecte 
CO2- kosten gemaakt zijn. Het VLAIO staat in voor de implementatie van de compensaties. 

Het globale bedrag dat in Vlaanderen is uitgekeerd is per emissiejaar weergegeven in Tabel 7-5. De 
uitbetaalde steun varieert sterk in functie van de CO2-prijs. De relevante emissiefactor weerspiegelt het 
belang van met fossiele brandstof gestookte centrales voor de op de groothandelsmarkt bepaalde eindprijs 
en hun rol als marginale centrales in de rangorde. De steunintensiteit zal de komende jaren dalen naar 
80% in 2016-2018 en 75% in 2019-2020. In Vlaanderen gaat de meeste steun naar ondernemingen uit de 
chemie-en metaalsector, die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 80 % van de uitgekeerde steun.  

 2013 2014 2015 

Steunintensiteit 85% 85% 85% 

Relevante emissiefactor (ton CO2/MWh) 0,76 0,76 0,76 

Relevante CO2-prijs (€/ton CO2) 7,93 4,68 6,17 

Betaalde uitgaven compensaties (€) 49.300.668 29.960.937 39.384.000 

Tabel 7-5. Overzicht uitgekeerde compensatie kosten indirecte carbon leakage 2013-2015 

De maatregel wordt gefinancierd uit het Hermesfonds op de begrotingspost “Compensatie Indirecte 
Emissiekosten”. Het Hermesfonds keert de compensaties uit in het jaar nadat de kosten zijn opgetreden. 
Het daaropvolgende jaar wordt het Hermesfonds hiervoor gecompenseerd vanuit het Vlaams 
Klimaatfonds. In 2017 is een eerste transfer uitgevoerd van het Vlaams Klimaatfonds naar het Hermesfonds 
ten bedrage van 39.384.000 €. Voor 2018 is een transfer voorzien van 47 miljoen € van het Vlaams 
Klimaatfonds naar het Hermesfonds, gebaseerd op de door VLAIO ontvangen aanvragen voor 
compensaties voor het emissiejaar 2016, met een relevante CO2-prijs van 7,8 €/ton CO2.  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 107 van 109 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

Met de recente hervorming van het emissiehandelssysteem is vastgelegd dat lidstaten ook na 2020 steun 

kunnen toekennen ter compensatie van de indirecte emissiekosten. De afbakening van de in aanmerking 

komende sectoren en de vastlegging van de steunparameters zal in nieuwe staatssteunregels gebeuren. 

Hiervoor zal de Europese Commissie in de loop van de komende jaren een voorstel op tafel leggen.  
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8 FINANCIERING VAN HET KLIMAATBELEID 

Tabel 8-1 geeft een overzicht van de totale budgetten voor het geplande en besliste interne klimaatbeleid 
over de volledige periode 2013-2020 zoals beschreven in de sectorale hoofdstukken. Het gaat om de 
budgetten die voorzien worden binnen de begroting van de beleidsdomeinen die verantwoordelijk zijn 
voor de betreffende maatregelen. De budgetten voor het voorgesteld extra beleid waarvoor 
(co)financiering uit het klimaatfonds wordt verleend, worden besproken onder hoofdstuk 7. 

De budgetten in Tabel 8-1 omvatten de kosten voor de Vlaamse overheid met uitzondering van de 
personeelskosten. Het budget van de maatregelen die invloed hebben op de emissies van meerdere niet-
ETS sectoren werd volledig toegewezen aan de sector waarop ze de grootste invloed hebben. Dit is de 
sector waar de maatregel beschreven werd. 

Onderstaande budgetten zijn een weergave van een inschatting van de verschillende administraties in 
september 2017. Tijdens de looptijd van dit plan kunnen deze cijfers nog wijzigen. In de jaarlijkse 
voortgangsrapporten zal hierover verslag uitgebracht worden. 

 

Sector 
Budget Vlaamse overheid 2013-2020 

(miljoen euro) 

Transport en mobiliteit 337 

Gebouwen 558 

Landbouw 151 

Niet-ETS industrie 156 

Niet-ETS energie Inbegrepen onder sector industrie 

Totaal 1.201 

Tabel 8-1. Geschatte totale overheidsbudgetten d.d. 09/2017 (euro) voor het interne klimaatbeleid  
in de periode 2013-2020 voor maatregelen zonder cofinanciering uit het Vlaams Klimaatfonds 

Het is belangrijk om aan te geven dat de totale middeleninzet voor mitigatie in deze periode een veelvoud 
bedraagt van de ingezette overheidsmiddelen op Vlaams niveau. Gezinnen, bedrijven en lokale overheden 
doen ook aanzienlijke investeringen in energie-efficiënte, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en 
duurzame landbouw.   
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9 OPVOLGING KLIMAATPACT 

Naar aanleiding van de Vlaamse klimaattop van 1 december 2016 ondertekenden de leden van de Vlaamse 
regering een Vlaams Klimaat- en Energiepact. Voor wat betreft de korte termijn engageerde de Vlaamse 
Regering zich tot de klimaat- en energiemaatregelen zoals opgelijst in bijlage 1 van dit pact. Deze 
initiatieven hebben tot doel om: 

• de emissies van broeikasgassen te reduceren in de periode 2017-2020; 

• de uitgangspositie voor de periode 2021-2030 te versterken; 

• acties te initiëren die op middellange en lange termijn reducties zullen realiseren; 

• bij te dragen tot de noodzakelijke transitie. 

De Vlaamse Regering engageerde zich tevens om te zorgen voor een permanente monitoring en evaluatie 
en een periodieke rapportering van de beleidsmaatregelen van het Vlaams Klimaat- en Energiepact. Tot 
en met 2020 zal dit gebeuren via de periodieke voortgangsrapportering over het klimaatbeleidsplan 2013-
2020 dat uitgebreid wordt met de in dit pact opgenomen beleidsmaatregelen. Nadien zal de rapportering 
over de implementatie van het energie- en klimaatactieplan in lijn verlopen met de vereiste tweejaarlijkse 
rapportering hierover aan de Europese Commissie. 

Bijlage 2 van voorliggend voortgangsrapport geeft per bevoegde minister de eerste rapportering van de 
stand van zaken per 31 augustus 2017 van de voornoemde beleidsmaatregelen. 
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