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BIJLAGE 2.  RAPPORTERING OPVOLGING KLIMAATPACT 

1 GEERT BOURGEOIS, MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN 
BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 

1.1 ENGAGEMENTEN ONROEREND ERFGOED 
 
Vlaanderen wenst duidelijke engagementen te nemen voor realisatie van de klimaatdoelstellingen. 
Minister-president Bourgeois hecht hierbij veel belang aan het toelaten van energie-efficiënte maatregelen 
aan het beschermde onroerend erfgoed. Volgende initiatieven zijn in uitvoering: 

- het wijzigingsbesluit van het onroerenderfgoedbesluit maakt het subsidiëren van energiebesparende 
maatregelen mogelijk door (principiële goedkeuring VR d.d. 21 oktober 2016): 
o een onderzoekspremie voor de opmaak van een energie-audit voor beschermde monumenten; 
o een erfgoedpremie voor energiebesparende maatregelen die opgenomen zijn in een energie-audit, 

specifieke materialen, toepassingen of technieken opleggen en een meerkost met zich meebrengen; 
- de opmaak van afwegingskaders voor energiebesparende maatregelen: dakisolatie, historisch 

schrijnwerk en zonnepanelen; 
- het uitvoeren van de studie “Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie”; 
- de opleiding “Energieconsulenten voor onroerend erfgoed” (met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds 

voor de periode 2014-2020 en in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf (WTCB)); 

- de uitvoering van de conceptnota “Energiezuinigheid en onroerend erfgoed”. 
 
Verder neemt het agentschap Onroerend Erfgoed volgende engagementen ter harte: 

- het standpunt van het agentschap Onroerend Erfgoed rond energie-efficiëntie verruimen naar 
duurzaamheid; 

- kennis verspreiden en sensibiliseren rond mogelijkheden onroerend erfgoed en energiebesparende 
maatregelen. Kernboodschap = beschermd erfgoed kan geïsoleerd worden en het agentschap 
Onroerend Erfgoed geeft de verschillende mogelijkheden aan via publicaties, handleidingen, 
afwegingskaders, …; 

- het organiseren van een studiedag rond onroerend erfgoed en energiebesparende maatregelen met 
partners (najaar 2017, o.a. samen met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en WTCB); 

- in Meesterproef en projectbureau Herbestemming Kerken (projecten i.s.m. Team Vlaams Bouwmeester) 
het energieluik expliciet opnemen en in de mate van het mogelijke verruimen naar duurzaamheid (o.a. 
sociale impact). 

 
De ruime erfgoedsector wordt betrokken om de slaagkansen voor het behalen van deze doelstellingen te 
vergroten: 

- WTCB 
o uitbouw expertise inzake energiebesparing en duurzaamheid, met focus op erfgoedbehoud en 

comfort, door testen, meten, monitoring en opvolging; 
o Kennisverspreiding via onder meer energieloket en opleiding gespecialiseerde energieconsulenten 

voor onroerend erfgoed. 
- VCB 

o samen met het agentschap Onroerend Erfgoed het organiseren van een studiedag rond onroerend 
erfgoed en energiebesparende maatregelen, najaar 2017; 



o mogelijkheden voor Energie Service Company (ESCO) verkennen en communiceren; 
- met partner Gorduna vzw (vereniging van restauratie-conservatiearchitecten in Vlaanderen) werd in 

de loop van november 2016 nagegaan wat mogelijke engagementen konden zijn; 
- ICOMOS 

o opvolging van de internationale evoluties inzake erfgoed en energiezuinigheid/duurzaamheid en 
kennisdeling; 

- andere partners die betrokken kunnen worden, maar waar nog geen concrete engagementen mee 
afgesproken zijn, zijn Artesis Hogeschool en NAV. 

 
Uitvoering van 
de hier 
genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

- afwegingskaders dakisolatie en historisch schrijnwerk zijn online beschikbaar 
- de handleiding Energiezuinige maatregelen in woningen met erfgoedwaarde werd 

online ter beschikking gesteld 
- aanvragen erfgoedlening voor energiebesparende maatregelen aan onroerend 

erfgoed is mogelijk erfgoedenergieloket staat online (www.erfgoedenergieloket.be) 
en is operationeel 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten 
tussen 01.09.2017 
en 2020 

 

 

 

- de ondersteunende instrumenten voor het aanvragen van een erfgoedpremie voor 
energiebesparende maatregelen (aanpassing aanvraagformulier, 
berekeningssjabloon) en een onderzoekspremie voor een energieaudit zijn 
beschikbaar vanaf eind september 2017 

- afwegingskader zonnepanelen zal in najaar 2017 online beschikbaar gesteld worden 
- in samenwerking met WTA Nederland-Vlaanderen organiseert het agentschap 

Onroerend Erfgoed op 17 november 2017 een studiedag over onroerend erfgoed en 
duurzaamheid. De werkgroep Monumenten van de VCB werd betrokken bij 
opstellen programma. 

- voorjaar 2018 opleiding tot energetisch restauratie-architect voor 
restauratiearchitecten en erfgoedconsulenten door WTCB (middelen Klimaatfonds) 

- 2018 – 2019: nagaan in welke mate partners als Artesis Hogeschool en NAV 
betrokken kunnen worden in aanbieden opleiding tot energetisch restauratie-
architect 

- 2018: uitbouw simulatietool en monitoringsdatabank door WTCB (middelen 
Klimaatfonds) 

-  verdere uitbouw energieloket en monitoring aangemelde cases door WTCB 
(middelen Klimaatfonds) 

- najaar 2017: ontwikkeling sjabloon energieaudit en energieadvies voor gebouwen 
met erfgoedwaarde 

- 2018 – 2019: In samenwerking met VEA en in kader van het renovatieadvies 
onderzoeken in welke mate het mogelijk is om voor ieder beschermd monument 
een energie-prestatie-eis op maat te formuleren 

- Voorjaar 2018: light-versie Woningpas  (VEA) : inclusief informatie over de eigenaar 
zijn onroerend goed 

- najaar 2017: publicatie resultaten studie ‘Energiezuinige maatregelen in monumenten 
met woonfunctie’ (uitgevoerd door Antea) 

- Najaar 2017: Standpunt duurzaamheid finaliseren 

Relevante 
websites, VR 
documenten, 
achtergrondinfo 

www.onroerenderfgoed.be 

www.erfgoedenergieloket.be 

www.woningpas.be  

Voorzien / 
vastgelegd 
Budget exclusief 
Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 2.000 euro 
voor 
studiedag 
‘onroerend 

Toekenning 
onderzoekspremie 
voor opmaak 
energie-audit en 

Toekenning 
onderzoekspremie 
voor opmaak 
energie-audit en 

Toekenning 
onderzoekspremie 
voor opmaak 
energie-audit en 

http://www.erfgoedenergieloket.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.erfgoedenergieloket.be/
http://www.woningpas.be/
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erfgoed en 
duurzaamheid
’ 

erfgoedpremie 
voor 
energiebesparend
e maatregelen 
binnen globale 
premiebudget. 
Omvang van het 
benodigde budget 
wordt bepaald 
door het aantal 
aanvragen 

+ nog te 
specifiëren budget 
voor uitwerken 
renovatieadvies 
op maat van 
bouwkundig 
erfgoed ism VEA 

erfgoedpremie 
voor 
energiebesparend
e maatregelen 
binnen globale 
premiebudget. 
Omvang van het 
benodigde budget 
wordt bepaald 
door het aantal 
aanvragen 

erfgoedpremie 
voor 
energiebesparend
e maatregelen 
binnen globale 
premiebudget. 
Omvang van het 
benodigde budget 
wordt bepaald 
door het aantal 
aanvragen 

 

1.2 HET ACTIEPLAN GEDRAG UITVOEREN 
 
Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de zorg voor het 
klimaat vanzelfsprekend wordt binnen de Vlaamse overheid. De uiteindelijke doelstelling van het actieplan 
gedrag is om bij elke ambtenaar een gedragsverandering teweeg te brengen waardoor zijn impact op het 
klimaat op de werkvloer verlaagt. We richten ons daarom ook op mogelijke gedragingen tijdens de 
werkuren zoals dienstverplaatsingen, kopiëren, vergaderen, eten en gebruik van het bureel (verlichting, 
verwarming, ...). 

De Vlaamse Regering lanceerde vier actieplannen met betrekking tot het klimaat. Het actieplan gedrag is 
één van de vier actieplannen en wordt getrokken door het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB), dat 
onder de bevoegdheid van de minister-president valt. Dit actieplan werd op 25 november 2016 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het einddoel is om de voetafdruk van de Vlaamse ambtenaar te 
verkleinen en om het gedrag van de ambtenaar inspirerend te laten zijn binnen de overheid en in de rest 
van de samenleving. Voorbeelden van mogelijke acties zijn:  

- dienstfietsen 
o zichtbaarheid voor gebruiker en bezoeker (imago Vlaamse overheid); 
o gemakkelijk te ontlenen (bekijken reservatietool); 
o track and trace (gebruik opvolgen via smartphone, GPS...); 
o … 

- dienstverplaatsingen: 
o groen voertuig als default bij reservatie, minst milieuvriendelijke voertuigen zijn moeilijkst te 

ontlenen;  
o demosessies met automatische voertuigen, hybrides, elektrische voertuigen, gebruik van 

laadpalen,... om ambtenaren er ervaring mee te laten opdoen; 
o energiezuinig rijden: demosessies ecodriving; 
o … 

- maaltijden:  
o onderzoek van drempels en hefbomen voor milieuvriendelijke voedselconsumptie; 
o … 

- vergaderen:  
o meer virtueel vergaderen i.p.v. fysiek: gebruik maken van technologie van het Facilitair Bedrijf, 

webinars, skype voor bedrijven;  
o onderzoek naar drempels en hefbomen voor virtueel vergaderen; 



o … 
- gebruik van gebouwen en ruimtes:  

o verhuisbewegingen: verhuizen naar een nieuw gebouw = een nieuwe kans, er ontstaat nieuw 
gedrag m.b.t. woon-werkverkeer, trappen versus lift,... (bv. gepersonaliseerd reisadvies geven); 

o … 
- woon-werkverkeer, opleidingen, werkplekdiensten,... 
 
Het actieplan werkt eerst en vooral ondersteunend voor het behalen van de doelstellingen in de andere 
actieplannen, namelijk door aan de orde te stellen dat er gedragsinzichten moeten worden toegepast in 
het actieplan energie-efficiëntie, in het actieplan gebouwen en in het actieplan mobiliteit. Specifiek in het 
eerstkomende jaar zal DKB samenwerkingen starten met de trekkers van die drie andere plannen om met 
een kritische blik te kijken naar diverse werkprocessen en activiteiten zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
toestellen en kantoorruimte, maaltijden en dienstverplaatsingen, de voetafdruk van vergaderingen 
enzovoort. We gaan ervan uit dat gedrag de juiste attitude vormt en niet andersom. Door mensen het 
gewenste gedrag te laten uitvoeren, zal de attitude die daarbij hoort vanzelf volgen. De nadruk ligt dus 
op 'doen' en meteen leren uit wat we doen. 

Ten tweede kijkt dit actieplan vanuit gedragsinzichten naar de hele eigen werking. De expertise om dit te 
doen, is slechts fragmentarisch aanwezig. Daarom worden proefopstellingen en kleinschalige 
experimenten ingezet om meer kennis en ervaring te verwerven. De entiteiten worden gestimuleerd door 
gebruik te maken van coaching of raamcontracten van DKB om zo de uitdaging mee op te nemen. 

Ten derde noteert het plan de ambitie om werk te maken van de notie ambassadeurschap. 
Ambassadeurschap ontstaat door het creëren van ervaringen die het waard zijn om te delen. Waar 
bijvoorbeeld wordt ingezet op fietsambassadeurs, energieteams of vlootbeheerders als ambassadeurs, 
zullen die na verloop van tijd door DKB worden gecoacht, verbonden in een netwerk en zichtbaarheid 
krijgen volgens een visie op het ambassadeurschap als geheel. De ambassadeurs zullen via 
voorbeeldprojecten en sociaal leren andere organisaties, ook buiten de Vlaamse overheid, aanzetten om 
de klimaatambitie over te nemen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

In de conceptnota (VR 2016-11-25) was sprake van een grond effenend jaar met de 
kernspelers. 

Via de raamovereenkomst voor gedragsonderzoek werd, met werkingsmiddelen van 2016, 
een gedragswetenschappelijk onderzoek mobiliteit en energie-efficiëntie besteld, om aan te 
bieden aan een aantal teams en hen zo de kans te geven een workshoptraject met de 
gedragstoets te doorlopen alsook een klein gedragswetenschappelijk experiment uit te 
voeren. Er werd een team van Het Facilitair Bedrijf (HFB) gevonden waarmee een traject 
is opgestart (Ellips-in-Beweging). Er zijn nog gesprekken lopende met andere teams. 

Met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werd meermaals overleg gevoerd om te kijken naar 
mogelijke projecten om gedragsexperimenten in op te zetten. Dat wordt verdergezet.  

Met HFB werd ook samengewerkt rond (de analyse van) de reservatietool voor het 
wagenpark (2015-2017). De vaststelling was dat de elektrische wagen bijna niet wordt 
ontleend. Er is een enquête lopende om te achterhalen waarom het EV wel of niet wordt 
gebruikt. Er zullen testritten worden georganiseerd op de eerste dag van de duurzame 
mobiliteit van HFB (2017-09-26).  

Op het kabinet van de minister-president en in het Boudewijngebouw werden eerste 
kleinschalige experimenten gevoerd rond het gebruik van trap versus lift i.s.m. een 
professor en een aantal studenten van de KU Leuven. Zij engageerden zich ook om daarop 
verder te werken in het Teirlinckgebouw, en daarrond vonden al voorbereidende 
gesprekken plaats. 

Het team Gedragsinzichten heeft geïnvesteerd in het gebruik van technieken & tools. Uit 
het testen en ontwikkelen van een aantal buitenlandse instrumenten volgde een zelf 
ontwikkelde werkvorm - "Gedragsverkenner" genoemd - die een eerste keer werd getest 
tijdens het seminarie topmanagement en vervolgens verder bijgevijld. De tool combineert 
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gedragsfactoren (cf. kennis en vaardigheden, motivatie en context) met interventie 
principes (cf. het Britse EAST). De tool zal verder worden getest en vervolgens gepromoot. 

Met een aantal experten in de Vlaamse overheid werd al een eerste conversatie gevoerd 
over indicatoren rond klimaatgunstig gedrag, waarbij wordt gedacht aan EMAS en ISO 
50001. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

In de conceptnota (VR 2016-11-25) was sprake van een grond effenend jaar met de 
kernspelers. Die samenwerking zal worden verdergezet maar het is ook tijd om te 
verruimen. 

Via rechtstreekse contacten maar ook via overlegorganen zoals de Interdepartementale 
Werkgroep Klimaatimpact of de Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WGDO) zal worden 
gezocht naar entiteiten die zelf de rol willen opnemen, waarbij het team Gedragsinzichten 
van DKB die entiteiten dan faciliteert. 

Bij de verhuis naar Herman Teirlinck willen we onmiddellijk klimaatpositief gedrag 
installeren: we prioriteren welk gedrag we in Herman Teirlinck willen zien na de verhuis 
en dit gedrag wordt bevorderd door gedragswetenschappelijke inzichten (zoals nudging). 
Een eerste project zal gaan over trapgebruik stimuleren (versus lift). 

We zoeken bijkomend teams die willen deelnemen aan het gedragswetenschappelijk 
onderzoek over mobiliteit en energie-efficiëntie. 

Er wordt een kennisdelingsmoment georganiseerd voor Vlaamse ambtenaren op 25 
oktober 2017, als vervolg op een reeks ingezet op 2016-09-27. In samenwerking met het 
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing organiseren we op 8 december 2017 ook een infosessie 
over gedragsinzichten. 

De "Gedragsverkenner" zal worden getest in het 3D-netwerk van AgO en het gebruik ervan 
zal ook worden gepromoot via de site. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

• www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030   

• http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=3110  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

Vanuit de eigen 
werkingsmiddele
n heeft DKB 
94.971,69 euro 
gefinancierd voor 
de hierboven 
beschreven sessies 
met Tempera. 

Verdere acties 
zullen worden 
gedragen door de 
eigen 
werkingsmiddele
n van DKB en de 
entiteiten (§8 van 
Conceptnota 
Klimaatactieplan 
Gedrag) . 

   

2 HILDE CREVITS, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE 
VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS 

De Vlaamse Regering zet met het klimaatplan in op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen om 
de opwarming van de aarde te beperken. We willen hiermee onze bijdrage leveren aan deze mondiale 
uitdaging.  

http://www.behaviouralinsights.co.uk/east-cards/
http://www.vlaamseklimaattop.be/klimaatdoelstelling-vlaamse-overheid-2030
http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=3110


Ons onderwijs is voor deze uitdaging een essentiële schakel en heeft de taak om jongeren kennis, waarden, 
vaardigheden en attitudes bij te brengen. De leerlingen en studenten zijn de best denkbeeldige 
klimaatambassadeurs en zullen een belangrijke rol spelen om de energietransitie succesvol te laten slagen.  

Het energieverbruik voor de verwarming van de onderwijsgebouwen heeft rechtstreeks een grote invloed 
op de uitstoot van broeikasgassen. Dat biedt mogelijkheden: door minder energie te verbruiken, daalt de 
CO2-uitstoot. Daarom kan energie-efficiëntie een belangrijk deel van de oplossing bieden.  

De Vlaamse minister van Onderwijs wil daarom samen met het brede onderwijsveld inzetten op de 
versnelde realisatie van schonere scholen, op de leerlingen en studenten als klimaatambassadeurs en 
straffe energieke leerkrachten die dit mogelijk maken. Op basis van de gesprekken tijdens de twee ronde 
tafels ‘Klimaat en Onderwijs’ worden volgende maatregelen voorzien. 

2.1 OPROEP ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN HOGESCHOLEN EN 

UNIVERSITEITEN 

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met haar uitgebreid gebouwenpatrimonium een verantwoordelijkheid 
in het nastreven van efficiënt gebruik van energie. Vandaag wordt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 
al heel wat aandacht besteed aan energiezuinigheid. In bestaande gebouwen kunnen vandaag echter nog 
heel wat energie-efficiëntiewinsten behaald worden. De Vlaamse overheid wil de 
hogeronderwijsinstellingen daarin ondersteunen door investeringssubsidies voor onderwijsinfrastructuur 
ter beschikking te stellen. Om energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen te stimuleren, zal 
een subsidie van maximaal 50% van het geïnvesteerde bedrag aangevraagd kunnen worden. De subsidie 
is beperkt tot 500.000 euro per aanvraag. 

Volgende energiebesparende investeringen kunnen in aanmerking voor maximaal 50% subsidiëring 
(binnen de beschikbare middelen):  

• dak-, muur- (spouw, buitenzijde en binnenzijde), vloer- en kelderisolatie; 

• vervanging van glas door hoogrendementsglas (bij de vervanging van het glas komt ook de 
investering in HR-ramen in aanmerking); 

• zonneboiler; 

• warmtepomp; 

• relighting; 

• vervanging ketel door hoogrendementsketel. 

In de aanvraag vergelijkt de aanvrager de huidige situatie met de situatie nadat de geplande 
infrastructurele investeringen gebeurd zullen zijn. Om de finale energiebesparing en de CO2-reductie over 
een periode van 15 jaar te berekenen, zal gebruik worden gemaakt van rekenformules, aangeleverd door 
het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Op deze manier kan de CO2-reductie objectief gekwantificeerd worden. 
Vervolgens wordt de investeringskost gedeeld door de CO2-reductie zodat de totale CO2-besparing over 
een periode van 15 jaar per geïnvesteerde euro wordt bekomen. De projecten zullen worden gerangschikt 
op basis van de CO2-reductie. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

In het najaar 2016 werd er een eerste oproep gelanceerd om een aanvraag in te dienen voor 
energiebesparende ingrepen in de bestaande gebouwen van hogescholen en universiteiten. 
86 projecten werden goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 7.834. 405,7 euro. 
Vermits de onderwijsinstellingen zelf 50 % bijleggen, gaat het om een totale investering van 
15.668.811,4 euro in energiebesparende ingrepen. 

Deze infrastructurele projecten worden uitgevoerd in de periode 2017-2019. Een voorschot 
op de subsidie werd uitbetaald eind 2016. De afrekening gebeurt uiterlijk op 15/11/2019 na 
indiening van de nodige facturen en bewijsstukken dat de investeringen voldoen aan de 
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minimale eisen uit de oproep. Op 31/08/2017 werden door de instellingen nog geen facturen 
voorgelegd. 

Op 2/05/2017 werd een nieuwe tweede oproep gelanceerd bij hogescholen en universiteiten 
om nieuwe energiebesparende projecten in te dienen. De projecten die de meeste CO2-
besparing per euro steun opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van 
de kosten. 

Op basis van de evaluatie van de eerste projectoproep werden er bij de tweede oproep 
enkele aanpassingen doorgevoerd: 

- Het plafond per project van 500.000 euro wordt geschrapt; 
- Het plafond per instelling wordt verlaagd tot 1.500.000 euro zodat er een betere 

spreiding mogelijk is; 
- De CO2-berekeningen zullen op een meer realistische afschrijvingsperiode gebeuren. In 

plaats van alles op 15 jaar te verrekenen, worden gebouwen en technieken 
respectievelijk op 35 en 15 jaar berekend.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Tot en met 15 oktober 2017 kunnen de hogescholen en universiteiten een aanvraag indienen 
voor subsidiëring van nieuwe energiebesparende ingrepen in hun bestaande gebouwen. 
Nadien beoordeelt een jury de ontvankelijke aanvragen en wordt het beschikbare budget 
verdeeld over de projecten die het meeste CO2 besparen per euro subsidie uit het Vlaams 
Klimaatfonds. De projecten worden uitgevoerd in de periode 2017-2019. 

Relevante 
websites, VR 
documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

Oproep 2017: 

Nota Vlaamse Regering (31/03/2017): 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee71  

Bijlagen: 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee75 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee74 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee76  

Oproep 2016:  

Nota Vlaamse Regering (21/10/2016):  

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801a6594 

Bijlagen:  

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801a5dd0 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801a6595 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801a6596  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en nog 
vast te leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 Eigen financiële 
inbreng 
onderwijsinstellinge
n (eerste oproep: 
7.835.405,7 euro) 

Eigen financiële 
inbreng 
onderwijsinstellinge
n (tweede oproep: 
5.125.000 euro) 

  

 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee75
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee75
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee74
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee74
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee76
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee76
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6594
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6594
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a5dd0
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a5dd0
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6595
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6595
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6596
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801a6596


2.2 AFREGELING VAN KETELS 

Voor alle schoolgebouwen wordt uitgenodigd om voor de winter 2017-2018 het verwarmingssysteem zo 
te regelen en bij te stellen dat de apparatuur energiezuinig functioneert. Dit betekent dat er een controle 
en bijstelling moet gebeuren van diverse elementen van het verwarmingssysteem: 

• correct instellen van de klok en van de bezettingstijden van de gebouwen, rekening houdend met 
lesprogramma, vakantiedagen,…; 

• regeling van de branderinstallatie door het nakijken van het luchtdebiet, de luchtklep,…; 
• controle van de distributie door het nazicht van kranen, regelborden, isolatie van de leidingen, 

stooklijnen, oppunt stellen van de voelers,…; 
• nazicht van de radiatoren, thermostatische kranen,…. 

 
We geven hiervoor een eenmalige subsidie. Het zullen de onderwijsnetten zijn die via de hen toegekende 
klimaatmiddelen voor infrastructuurinvesteringen (32 miljoen euro in totaal) de scholen een éénvormige 
subsidie zullen geven. Een welbepaald aantal scholen moet binnen elk onderwijsnet aan deze 
afregelingsactie deelnemen. Het op punt stellen moet gebeuren door een privéfirma en niet door de school 
zelf. De begeleiding van dit proces door een klas is een meerwaarde (waarvoor desgevallend een extra 
subsidie kan worden overwogen). 
 
De firma moet de verplichte handelingen voorzien in een checklist, volledig uit te voeren. Hetzelfde geldt 
voor scholen die werken met een vast onderhoudscontract. Ook hier moet de checklist gevolgd worden 
en de factuur melding te maken van “Werken in uitvoering Checklist Afstellen verwarmingsinstallatie.” De 
(jaarlijkse) routine onderhoudsbeurt is niet voldoende.  
Men kan eventueel een extra bonus voorzien indien de school aantoont dat de juiste afregeling van de 
ketels in de toekomst verder zal opgevolgd worden door de gebouwverantwoordelijke en is ingebed in 
een ruimer energiebeleidsplan van de school. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Vanaf 17/04/2017 krijgen alle onderwijsverstrekkers, van kleuterschool tot universiteit, de 
kans om hun verwarmingsinstallatie optimaal te laten afstellen tegen de volgende 
winterperiode 2017/2018. De onderwijsinstelling kan daarbij een subsidie van 500 euro 
krijgen voor een verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1500 euro voor een installatie 
boven 100 kilowatt. Vroegere analyses geven aan dat een correct afgestelde 
verwarmingsinstallatie tot 10% energie kan besparen met een eerder beperkte 
investering. Op jaarbasis kan een school hierdoor gemiddeld 2800 euro aan 
verwarmingskosten besparen. 

De klimaatactie ‘afregeling stookinstallaties’ loopt nog volop en scholen hebben tot 31 
oktober 2017 de tijd om hun verantwoordingsdossier in te sturen. 

Er werd een campagnewebsite ontwikkeld waarop alle relevante en praktische 
informatie is terug te vinden (www.mijnschoolhelpthetklimaat.be) voor de 
onderwijsinstellingen. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

Deze klimaatactie eindigt op 31/10/2017. 

Tegen eind oktober worden de laatste verantwoordingsdossiers binnengebracht en in 
november 2017 worden de dossiers afgesloten. 

Eind september 2017 hebben reeds meer dan 300 onderwijsinstellingen hun 
verwarmingsketel laten afstellen en hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. 

Na evaluatie van deze klimaatactie zal bekeken worden of deze maatregel in 2018 kan 
herhaald worden met het oog op de winterperiode 2018/2019. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

Nota Vlaamse Regering (31/03/2017): 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee71   

http://www.mijnschoolhelpthetklimaat.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
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• www.mijnschoolhelpthetklimaat.be  

• www.agion.be 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

2.3 REG-INVESTERINGEN LEERPLICHTONDERWIJS 

Er zal worden ingezet op concrete energiebesparende maatregelen bij de schoolgebouwen van het 
gesubsidieerd onderwijs. Het GO! maakt zelf een voorstel op en geeft aan op welke wijze het GO! 
investeringen met het oog op energie-efficiëntie in de GO!-schoolgebouwen zal realiseren. 

Er wordt gedacht aan volgende investeringen: 

• vloer-, gevel-, dak- en zoldervloerisolatie; 

• vervanging van glas door hoogrendementsglas of ramen door hoogrendementsramen; 

• zonneboilers; 

• warmtepomp; 

• vervanging bestaande ketel door hoogrendementsketel. 

 
Teneinde deze maatregel zo snel mogelijk te operationaliseren, zal AGION werken binnen het 
procedurekader van de verkorte procedure waarbij de maximale investering beperkt is tot 125.000 euro 
(excl. BTW) per vestigingsplaats, voor wat het vrij gesubsidieerd onderwijs betreft. 

Hierbij zal geen aparte oproep worden gelanceerd maar wordt gekeken naar reeds ingediende dossiers 
verkorte procedure, met een REG-component. Deze dossiers zullen dan worden aangeschreven voor 
verdere vervollediging met noodzakelijke gegevens. 

Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs zullen de betrokken koepels (OVSG en POV) verzocht worden 
om zelf een selectie van investeringsdossiers voor te stellen die in aanmerking komen voor energie-
efficiëntie. 

Om in aanmerking te komen zal de onderwijsverstrekker moeten aantonen dat de geplande investering 
aan een aantal minimale voorwaarden voldoet. Hiervoor zal men zich baseren op de voorwaarden en 
berekeningswijze die gehanteerd worden voor de dossiers van het hoger onderwijs. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Een eerste lijst van dossiers werd door de Raad van Bestuur van AGION eind maart 2017 
goedgekeurd en vastgelegd voor wat de energievriendelijke investeringen in het vrij 
gesubsidieerd onderwijs betreft. 

Het gaat om een investering van 6,1 miljoen euro subsidie uit het Vlaams Klimaatfonds in 
77 energiebesparende projecten in basis- en secundaire scholen (VGO) in Vlaanderen en 
Brussel. De onderwijsinstellingen zorgen daarnaast voor een eigen financiële inbreng 
(30% of 40% voor resp. het basisonderwijs of het secundair onderwijs) om de energie -
efficiëntie-ingrepen te realiseren. 

Begin juni 2017 werd er specifiek voor de onderwijsinstellingen van het DKO (Deeltijds 
Kunst Onderwijs) in het officieel gesubsidieerd onderwijs een oproep gelanceerd om 
projecten in te dienen rond energiebesparende investeringen. Naast de voorziene 2 miljoen 
euro subsidie vanuit het Vlaams Klimaatfonds leggen de lokale besturen (als inrichtende 

http://www.mijnschoolhelpthetklimaat.be/
http://www.agion.be/


machten) zelf ook 2 miljoen euro bij om deze investeringswerken te realiseren. De dossiers 
van het DKO dienen tegen 15/10/2017 binnen te zijn. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

In het najaar van 2017 zal de Raad van Bestuur van AGION een tweede lijst van 
energiebesparende werken in gebouwen van het vrij gesubsidieerd onderwijs goedkeuren. 

Voor wat het officieel gesubsidieerd onderwijs betreft, zal de beoordeling en selectie van de 
ingediende DKO-klimaat-dossiers plaatsvinden inclusief de vastlegging van de  middelen (2 
miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds). 

Relevante 
websites, VR 
documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

Nota Vlaamse Regering (31/03/2017): 

• https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee71  

• https://www.agion.be/nieuws/61-miljoen-euro-voor-77-energiebesparende-projecten-
scholen 

• https://www.agion.be/nieuws/4-miljoen-euro-voor-energiebesparende-investeringen-
het-deeltijds-kunstonderwijs 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en nog 
vast te leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 Eigen financiële 
inbreng 
onderwijsinstellinge
n VGO (resp. 30% of 
40%) en OGO (50%) 

Eigen financiële 
inbreng 
onderwijsinstellinge
n VGO (resp. 30% of 
40%) en OGO (50%) 

  

 

2.4 ZONNEPLAN VOOR SCHOOLGEBOUWEN 

Deze maatregel kadert in het zonneplan van de Vlaamse Regering. Het betreft in de eerste plaats de 
toekenning van leningen door AGIOn waarvan de terugbetaling wordt gekoppeld aan de energiewinst 
die de scholen boeken. 

Door bovendien een raamovereenkomst af te sluiten met een (voldoende) aantal installateurs voor de 
aankoop, plaatsing én het onderhoud van zonnepanelen, wordt een prijsreductie beoogd en wordt 
vermeden dat de scholen zelf een tijdrovende aanbestedingsprocedure moeten uitschrijven. 

De mogelijkheid van een kwijtschelding van het nog openstaand saldo van de lening na een op basis van 
verder onderzoek nog nader te bepalen termijn (in functie van de normale terugverdientijd van een 
investering in zonnepanelen) wordt onderzocht. 

Hierbij wordt gepleit voor een centralisatie van de kredietverlening bij AGIOn  zodat vermeden wordt 
dat enerzijds een lening moet aangegaan worden bij een Energiehuis en anderzijds een aanvullende lening 
bij AGIOn. 

Als voorwaarde wordt gesteld dat de school een beroep doet op deskundig advies (inzake eventuele 
energiebesparende maatregelen en de oriëntatie en de dimensionering van de zonnepanelen-installatie). 
Voorts moet de school aan wie de lening wordt verstrekt, verantwoordelijk worden gesteld voor een 
gedegen monitoring van de productie en aanwending van de opgewekte elektriciteitsproductie temeer 
omdat langdurige onderbrekingen van de groenestroomproductie tijdens de looptijd van het project 
absoluut moeten vermeden worden. 

AGIOn zal zelf overgaan tot een opvolging en validatie van alle relevante gegevens die de omvang van de 
terugbetaling van de verstrekte leningen bepalen. 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.agion.be/nieuws/61-miljoen-euro-voor-77-energiebesparende-projecten-scholen
https://www.agion.be/nieuws/61-miljoen-euro-voor-77-energiebesparende-projecten-scholen
https://www.agion.be/nieuws/4-miljoen-euro-voor-energiebesparende-investeringen-het-deeltijds-kunstonderwijs
https://www.agion.be/nieuws/4-miljoen-euro-voor-energiebesparende-investeringen-het-deeltijds-kunstonderwijs
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Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Het zonneplan (plan van aanpak, uitgewerkt financieringsmodel e.d.) werd verschillende 
malen op de Raad van Bestuur van AGION geagendeerd. In het voorjaar van 2017 volgde 
de finale goedkeuring van het zonneplan. 

Er werd gecommuniceerd in de periodieke nieuwsbrief ‘Focus op Scholenbouw”’, in de 
nieuwsbrieven van de onderwijskoepels (KOV, OVSG). Er werden contacten eveneens 
contacten gelegd met Eandis en Infrax, de distributienetbedrijven die het officieel 
gesubsidieerd onderwijs kunnen begeleiden. Ook met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) 
werden er overleg gepleegd om scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs te 
desgevallend begeleiden. 

Met het VEB werd de afspraak gemaakt om een raamovereenkomst uit te werken rond 
de aankoop en installatie van zonnepanelen. Doel is dat onderwijsinstellingen op deze 
raamovereenkomst vlot kunnen intekenen (planlastvermindering). 

De verwerking van de aanvragen om zonnepanelen te plaatsen gebeurt door AGION, de 
afhandeling van de leningen gebeurt door het Participatiefonds Vlaanderen. 

Er is tevens een leningsmachtiging van 3.876.000 € voor AGION in het uitgavendecreet 
naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2017 (BA2017) ingeschreven. Voor het GO! 
werd een bedrag van 1.124.000 € voorzien om zonneleningen af te sluiten. 

Er zijn ondertussen al vier overeenkomsten voor de plaatsing van zonnepanelen op 
schoolgebouwen afgesloten. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Deze klimaatactie blijft volop lopen in 2017 en 2018. 

Raamovereenkomst van het VEB m.b.t. de aankoop en installatie van zonnepanelen 
wordt in het najaar van 2017 gefinaliseerd zodat scholen hierop een beroep kunnen doen.  

Inschrijving van een leningsmachtiging voor AGION en het GO! in het uitgavendecreet 
BO2018 ten bedrage van 5 miljoen euro in totaal zodat het zonneplan m.b.t. 
schoolgebouwen in 2018 volop kan uitgerold worden. 

Op de Raad van Bestuur van AGION van september 2017 werd een delegatie goedgekeurd 
aan de afgevaardigd bestuurder van AGION om dossiers in het kader van het zonneplan 
goed te keuren. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

Op https://www.agion.be/zonneplan is informatie terug te vinden over het zonneplan 
voor schoolgebouwen. 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

2.5 ENERGIEMANAGEMENT BIJ SCHOLEN 

Het is nuttig om een beter inzicht te krijgen in het energieverbruik van de scholen via een actieve 
energieboekhouding: 

• Evaluatie van besparingsmaatregelen; 

• Detectie van abnormaal verbruik via ingebouwde alarmen; 

• Benchmarking met gelijkaardige gebouwen. 

Het VEB is met het TERRA-project in staat om energiegegevens met patrimoniumgegevens te combineren. 
Daarvoor is het in eerste instantie belangrijk dat we over alle energiegegevens van de scholen kunnen 
beschikken. We zullen hiervoor een aanpassing van het energiedecreet voorstellen zodat de 



distributienetbeheerders (DNB’s) deze gegevens via het VEA aan het VEB kunnen bezorgen. De 
gemeentescholen zullen verder opgevolgd worden door de DNB’s. 

 

We willen deze energieboekhouding vervolgens ook verrijken met de reeds beschikbare data die werden 
opgebouwd in de vroegere energieboekhoudingssystemen van de DNB’s en andere data waarover we zelf 
reeds beschikken (aantal leerlingen, bouwfysische eigenschappen, …). Dit zal samen met VEB en de DNB’s 
operationeel worden uitgewerkt. 

Door in te zetten op de knowhow van de DNB’s wordt het haalbaar geacht om: 

• als informatieverschaffing aan de eindgebruiker mee te geven hoe het elektriciteitsverbruik zich 
verhoudt ten opzichte van vergelijkbare scholen (benchmark); 

• op te volgen van het verbruik en opsporen van abnormaliteiten door GO! en AGIOn.  

Er wordt verder ook onderzocht op welke wijze de data kunnen dienen voor diensten van derde partijen 
(ESCO, …), rekening houdend met de wensen van de scholen.  

We gaan de mogelijkheden na van ‘energiefit-sessies’ voor de gebouwverantwoordelijken van de scholen, 
de betrokkenheid van klassen bij de opvolging van de meting en monitoring van het periodieke 
energieverbruik. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Vanuit het beleidsdomein Onderwijs (vnl. vanuit AGION) is er al meermaals bilateraal 
overleg gepleegd met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), de onderwijskoepels, DNB’s (o.a. 
Eandis) om tot een efficiënter en toegankelijker beheer van energieverbruiksdata in 
schoolgebouwen te komen. Opzet is om hierover een protocol af te sluiten tussen de 
verschillende betrokken partijen.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Afsluiten van een mogelijk protocol tussen VEB, AGION en de verschillende 
onderwijskoepels/onderwijsnetten (GO!, KOV, OVSG en POV) in functie van een vlotte 
ontsluiting en terbeschikkingstelling van energieverbruiksdata. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget in 
€ exclusief Vlaams 
Klimaatfonds 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

2.6 ENERGIEPRESTATIECONTRACTEN VOOR SCHOLEN 

Een energieprestatiecontract (EPC) is een contractuele overeenkomst tussen de school en de dienstverlener 
ter verbetering van de energie-efficiëntie, waarbij de investeringen (arbeid, diensten en producten) 
worden betaald overeenkomstig de contractueel vastgelegde of reële energiebesparing of een andere 
criteria betreffende energieprestaties. Tijdens de gehele looptijd van het contract wordt daarom de 
energieprestatie van nabij geverifieerd en gecontroleerd. Het resultaat moet zijn dat de school 
energiekosten bespaard zodat er budget vrijkomt voor andere zaken. 

De reguliere infrastructuursubsidies kunnen een drempel zijn voor dergelijke contracten: het voordeel van 
de subsidie is soms groter dan van het voordeel van het EPC, zodat men liever daarop wacht. Dit heeft 
tot gevolg dat er tot op heden geen ESCO’s m.b.t. schoolinfrastructuur gerealiseerd worden. 
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Het VEB zal daarom samen met AGIOn en het GO! enkele pilootprojecten voor een energieprestatiecontract 
opstarten. 

We zullen hier in het bijzonder bekijken op welke wijze de infrastructuursubsidie wel behouden kan 
blijven, maar bv. aan een verminderd percentage. Zo komen er meer middelen vrij om de wachtlijst aan 
te pakken, heeft de betrokken school netto een structureel groter voordeel en wordt er energie bespaard. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Er vond reeds meermaals bilateraal overleg plaats tussen het Vlaams Energiebedrijf (VEB) 
en verschillende onderwijsverstrekkers (al dan niet op koepelniveau, o.a. met KOV, GO!) 
om de mogelijkheden te verkennen inzake het afsluiten van energieprestatiecontracten 
met het oog op de optimalisatie van energieverbruik binnen bepaalde 
onderwijsinfrastructuur. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

In het kader van een of meerdere pilootprojecten de realisatie van een of meerdere 
energieprestatiecontracten op schoolniveau. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget in 
€ exclusief Vlaams 
Klimaatfonds 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

2.7 KOSTENBESPARING DOOR SAMEN-AANKOOP ENERGIE  

Scholen kopen vandaag hun energie aan na aanbesteding. Een schaalvoordeel via samen-aankoop wordt 
vandaag reeds toegepast door sommige scholengroepen. Er zijn op de markt ook reeds enkele makelaars 
actief die scholen hierbij begeleiden. 

Gezien de efficiënte energieaankoop van het VEB, en daar bovenop een uitgebreide ontzorging rond 
aankoop, budgettering en facturatie, kan deze dienstverlening ook interessant zijn voor scholen die hun 
energie tot op heden nog helemaal alleen en zelfstandig aankopen, maar ook voor scholen die vandaag 
hun aankoop reeds in groep organiseren. Het aanbod van het VEB is geen exclusief aanbod en het staat 
de scholen vrij om hiervan gebruik te maken. 

Via scholenkoepels en het magazine KLASSE zullen we het aanbod van het VEB kenbaar maken bij alle 
scholen. Kosten die bespaard worden op de energiefactuur komen vrij voor andere zaken zoals het 
energiezuiniger maken van de scholen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

De uitvoering van deze klimaatactie behoort tot de planning in 2018. 

Afsluiten van een mogelijk protocol tussen VEB, AGION en de verschillende 
onderwijskoepels/ onderwijsnetten (GO!, KOV, OVSG en POV). (zie klimaatactie 1.5. 
Energiemanagement bij scholen). 

Bekendmaking van het aanbod van VEB bij de scholen via verschillende 
onderwijskanalen. 



Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 
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2.8 KLIMAATTRAJECTEN OP SCHOOLNIVEAU EN WEDSTRIJD ENERGIEKE 

SCHOOL 

Omdat er heel wat pedagogisch materiaal bestaat rond klimaat(educatie) in onderwijsverband maar het 
aanbod en de aanpak versnipperd is, besteden we aandacht aan geïntegreerde trajecten (over de 
middellange termijn) die zorgen voor voldoende visibiliteit inzake de klimaatproblematiek. We zetten in 
op een startevent, een tussentijdse evaluatie en een slotevent. Deze events verbinden we idealiter aan 
Dikketruiendag (DTD). Deze sensibiliseringsactie is al gekend en veel scholen doen eraan mee, maar vaak 
is de boodschap die men geeft te oppervlakkig en wordt het te weinig educatief uitgewerkt over het hele 
schooljaar.  

Omdat Milieuzorg Op School (MOS) één van de kernspelers is wat betreft trajectwerking in schoolverband 
en het bredere thema duurzaamheid (en klimaat) haken we maximaal hierop in. De hier voorgestelde 
klimaattrajecten sporen met de nieuwe trajecten klimaat voor basis- en secundair onderwijs van MOS. 
Ook stellen we bestaand materiaal (van NGO’s, van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) 
en van MOS) voor op de events, laten we goedepraktijkvoorbeelden zien en organiseren we workshops. 
Scholen kunnen aan de slag gaan met bestaande instrumenten en methodieken of nieuwe projecten 
voorstellen via een projectenoproep. 

We voorzien in een voorbereidingsjaar om een nulmeting te doen (zowel wat betreft energiemetingen in 
het schoolgebouw als wat betreft een stand van zaken omtrent ‘klimaateducatie’ in vakken en 
vakoverschrijdend). Ook kunnen scholen hier inzetten op vormingen van leerkrachtenteams. Deze 
vormingen kunnen inhoudelijk gaan over de klimaatproblematiek of eerder vaktechnisch bijvoorbeeld 
rond energiezuinig bouwen. Het tweede jaar is een implementatiejaar waarin engagementen concreet 
worden verwezenlijkt. 

Wat klimaatkennis en -vaardigheden betreft, voorzien we een aantal acties. 

Qua communicatie kan KLASSE extra aandacht aan het thema besteden en verschijnen de projectoproepen 
en andere initiatieven in de elektronische nieuwsbrieven ‘Schooldirect’ en ‘Lerarendirect’. Ook Klascement 
kan materialen rond klimaateducatie extra in de kijker zetten of ertoe oproepen. 

Er wordt voor sensibilisering ook samengewerkt met de DNB’s die hierover ook reeds veel kennis hebben 
opgebouwd. Samen met de DNB’s organiseren we in iedere provincie een jaarlijkse wedstrijd ‘de energieke 
school’. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Technische en inhoudelijke voorbereiding van een bestekopdracht (bepaling procedure, 
inhoud, budget, …) door het Departement Onderwijs en Vorming en AGION rond het 
thema ‘Energiebesparing bij scholen’. Hiervoor wordt inhoudelijk ook afgestemd met het 
beleidsdomein Omgeving. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Mededingingsprocedure met onderhandeling in de markt zetten rond het thema 
‘Energiebesparing bij scholen’. 

Deze dienstenopdracht heeft als voornaamste doelstelling om de mogelijkheden van 
energie-efficiëntie in scholen scherper in beeld te brengen en pilootprojecten te initiëren 
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die gericht zijn op een volledige energierenovatie in scholen waarbij ‘quick wins’ inzake 
energieverbruik en -beheer worden gebruikt voor de financiering van minder rendabele 
investeringen. De opgedane ervaringen kunnen leiden tot concrete beleidsvoorstellen om 
een dergelijke aanpak in Vlaanderen te verruimen naar alle scholen in het 
leerplichtonderwijs. 

Deze dienstenopdracht heeft tot doel maximaal twee voorstellen per provincie te 
weerhouden.  De ingediende voorstellen per provincie dienen op het vlak van gebruikte 
methodieken en strategie voldoende van elkaar te verschillen met het oog op het 
maximaliseren van het aantal mogelijkheden van energie-besparingstrajecten in een 
schoolcontext. 

Er wordt een budget van 500.000 euro voorzien, nl. 100.000 euro per provincie. Elke 
provincie is 1 perceel. De dienstenopdracht bestaat bijgevolg uit 5 percelen. 

Gunning van de dienstenopdracht wordt voorzien eind voorjaar 2018. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

Nota Vlaamse Regering (31/03/2017): 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801cee71  
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2.9 KLIMAATKENNIS EN -VAARDIGHEDEN 

Vanuit de probleemstelling dat er wat schort aan de specifieke klimaatkennis en de 
vaardigheden/competenties daaromtrent, zijn er verschillende sporen die kunnen bewandeld worden. Dit 
zal vooreerst een effect hebben op leerkrachten en vervolgens op leerlingen en hun leefomgeving (ouders, 
familie, vrienden). 

We nemen het engagement om op inhoudelijk vlak na te gaan hoezeer het thema verankerd zit in de 
eindtermen. Indien blijkt dat dat onvoldoende is, kunnen we bijsturen voor zover dat past in het lopende 
eindtermendebat. De onderwijskoepels, pedagogische begeleidingsdiensten en andere betrokkenen 
kunnen dit integreren in leerplannen om zo de inhoud tot op de klasvloer te brengen. 

Om een eenduidig klimaatverhaal te schrijven, organiseren we een task force van gerenommeerde 
wetenschappers en mensen die voeling hebben met het populariseren van wetenschappelijke inzichten. 
Vervolgens kunnen experts -op pedagogisch en educatief vlak- een didactisch pakket of een publicatie 
ontwikkelen op klas- en schoolniveau. Hier zouden de inzichten uit de klimaattrajecten (zie maatregel 1.8.) 
kunnen meegenomen worden. De onderwijsverstrekkers voorzien in voldoende nascholing en ook de 
lerarenopleidingen nemen deze ideeën mee. 

Om toekomstige leerkrachten voor te bereiden, wordt gelijktijdig (en gekoppeld aan de task force) een 
projectoproep gelanceerd binnen de lerarenopleiding ‘uitwerking en disseminatie van een praktijkgericht 
programma ‘klimaateducatie’. Dit project heeft als doel het integreren van klimaat (als 
duurzaamheidsvraagstuk) en klimaateducatie in het gehele curriculum van de lerarenopleiding. Via deze 
integratie kunnen aspirant leerkrachten én lerarenopleiders ervaring opdoen met het concreet vertalen 
van klimaateducatie (als concretisering van educatie voor duurzame ontwikkeling) in hun 
opleidingspraktijk. Het lerend netwerk ‘duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding’ van DLNE 
(Ecocampus) kan als klankbordgroep fungeren voor dit project. 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801cee71


Voor vakleerkrachten bouw en techniek, kan er ook een task force worden opgericht, bij voorkeur in 
samenwerking met het WTCB. Hierin zou een stand van zaken gegeven worden van de laatste technieken 
inzake energiezuinig bouwen en dergelijke. Ook hieruit zou een didactisch pakket en eventueel vormingen 
kunnen voortvloeien. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Intern overleg tussen de departementen Omgeving en Onderwijs & Vorming. 

Beslissing om als basis voor deze actie een basisnota (10-pager) te schrijven/laten 
schrijven met een ‘eenduidig klimaatverhaal’. Deze tekst wordt het vertrekpunt voor het 
werk van de task force. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

Luik basisnota (10–pager): 

Onder trekkerschap van het departement Omgeving wordt een tekst geschreven die door 
een leescomité zal worden opgevolgd en uiteindelijk goedgekeurd. Deze tekst zal de 
hoofdlijnen van de klimaatproblematiek schetsen, de laatste wetenschappelijke inzichten 
en cijfergegevens bevatten en op een begrijpelijke manier worden neergeschreven. 
Hiervoor wordt er vanuit het Departement Omgeving budget voorzien. 

Luik task force: 

Er wordt een task force opgericht die zowel de vinger aan de pols houdt bij wat er leeft 
binnen het onderwijsveld als de juiste informatie rond klimaat naar het onderwijsveld 
brengt. De task force zal bestaan uit vertegenwoordigers van de belangrijkste 
onderwijsactoren met een affiniteit met het thema klimaat (onderwijskoepels, 
pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, ngo’s, …).  

Luik lerarenopleiding: 

Uitwerking en disseminatie van een praktijkgericht programma rond ‘klimaateducatie’. 

Om klimaateducatie te stimuleren en vorm te geven, wordt een projectoproep gelanceerd 
binnen de lerarenopleiding (kleuter, lager en secundair onderwijs) met als doel 
‘uitwerking en disseminatie van een praktijkgericht programma rond klimaateducatie’. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 
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2.10 STEM-OPROEP 

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM 
staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige 
opleidingen en beroepen. We kiezen voor oproep rond STEM met als prioritair thema ‘klimaat’, naar 
analogie met de oproep “STEM en Scholenbouw” (2015) (30 TSO/BSO-scholen ontvingen een subsidie en 
voeren nu een project uit gedurende twee schooljaren):  

• Mogelijke lancering van deze oproep in de lente 2017 om te kunnen starten in september 2017 
(looptijd 2017-2018, 2018-2019) 

• Middelen komen vanuit het STEM-budget, maar er worden ook bijkomende klimaatmiddelen 
voorzien zodat een groter aantal scholen kan deelnemen aan deze STEM-Klimaat oproep. 
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Qua thema’s zullen we de oproep niet te zeer afbakenen. Wel zorgen we ervoor dat het duidelijk wordt 
wat wordt beoogd met een oproep STEM-Klimaat. Het gaat om alle acties die een CO2-reductie beogen, 
namelijk maatregelen inzake energie-efficiëntie en energiebesparing, maar ook rond mobiliteit ,… Hier moet 
dan wel voldoende ‘STEM’ in zitten. 

De modaliteiten kunnen dezelfde zijn als voor de vorige oproep: 

• budget van 5.000 euro per school; 

• 75 scholen kunnen deelnemen (totaalbudget van 375.000 euro); 

• naast TSO en BSO zou de oproep openstaan voor ASO en KSO en ook basisonderwijs; 

• qua communicatie kunnen we deze oproep specifiek bekend maken binnen de respectievelijke 
Lerende Netwerken STEM; 

• omdat STEM altijd gaat over inzetten op maatschappelijke relevante projecten en over 
samenwerking (tussen de 4 disciplines, maar ook tussen onderzoek en praktijk, tussen STEM in de 
school en de professionele STEM in bedrijven en sectoren,…) kunnen we vooropstellen dat er een 
partnerschap moet zijn, dat een partnerschap een voorwaarde is voor goedkeuring. De 
samenwerking kan zich situeren tussen secundaire scholen, tussen diverse onderwijsvormen, met 
experticecentra of onderzoekscentra aan universiteiten/hogescholen (die focussen op klimaat), 
met bedrijven, … 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

De oproep werd in het voorjaar 2017 gelanceerd. 

Scholen konden een projectvoorstel voor maximaal 5000€ indienen tegen eind mei 2017. 
De jury beoordeelde de 138 binnengekomen projectvoorstellen. 

Uiteindelijk werden 92 projecten basis-, secundair en volwassenenonderwijs 
weerhouden: 17 scholen uit het basisonderwijs, 74 scholen uit het secundair onderwijs en 
1 centrum voor volwassenenonderwijs krijgen subsidies toegekend met een maximum 
van 5000€ per project. 

In totaal wordt er een budget van 375.000 € voorzien. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Op 1 september 2017 zijn de STEM-Klimaat-projecten van start gegaan voor uitvoering. 

Ze lopen nog tot 2019 (tot en met schooljaar 2018/2019). 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

Oproep is via diverse kanalen verschenen (website Vlaams minister van Onderwijs, 
website Departement Onderwijs en Vorming, Schooldirect, communicatiekanalen van de 
onderwijskoepels, …) 

De informatie over de uiteindelijk geselecteerde projecten werd in september 2017 via 
een persbericht verspreid en opgenomen door diverse media. 
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2.11 KLIMAATVRAAGSTUK BINNEN VLAAMSE HOGERONDERWIJS-

INSTELLINGEN STIMULEREN 

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft via haar kernopdrachten onderzoek, onderwijs en maatschappelijke 
dienstverlening een enorm potentieel om het klimaatvraagstuk van duurzame en innovatieve 
antwoorden te voorzien. Om dit potentieel optimaal aan te boren, stellen we volgende maatregelen voor: 



• Oproep wetenschappelijk onderzoek ‘klimaateducatie in het hoger onderwijs’: pedagogisch-
didactische analyse en handvaten voor docenten in het hoger onderwijs 

Verschillende onderwijspraktijken m.b.t. klimaat worden onderzocht op betekenisvol leren voor 
klimaat (wicked problem). Hierbij wordt zowel naar de interventies van docenten gekeken, de 
interactie tussen docent en student en de educatieve context. Volgende opleidingen komen zeker 
aan bod: architectuur, economische opleidingen, ingenieursopleidingen en lerarenopleiding. Uit dit 
wetenschappelijk onderzoek worden handvaten gedestilleerd voor docenten uit het hoger 
onderwijs om op de meest betekenisvolle manier klimaateducatie te organiseren. Vervolgens 
wordt in samenwerking met Departement Omgeving(Ecocampus) gewerkt aan disseminatie naar 
het volledige hoger onderwijs. Dit onderzoek stimuleert structurele verankering van 
klimaateducatie binnen het volledige hoger onderwijs. 

Engagement Ecocampus Departement Omgeving in samenwerking met het Departement 
Onderwijs: uitwerken bestek, opvolgen onderzoek en verspreiden resultaten via (online)publicatie 
en studiedagen. 

 

• Oproep waar hogeronderwijsinstellingen als living lab optreden en waarbij 
docenten/onderzoekers, studenten, milieudiensten en eventuele stakeholders in de nabijheid van 
universiteit of hogeschool samen innovatieve klimaatvriendelijke maatregelen uitwerken en (laten) 
uitvoeren binnen hun instelling 

Investeringen in infrastructuur worden bij hogeronderwijsinstellingen geregeld door 
milieudiensten en kennen geen/weinig link met de corebusiness onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening. Indien de instelling gebruikt wordt als living lab waarbij 
onderzoekers, studenten, docenten en medewerkers bedrijfsvoering samen experimenten m.b.t. 
klimaatvriendelijke maatregelen, verkrijg je winst op vlak van CO2-reductie, op vlak van educatie, 
op vlak van onderzoek en op vlak van maatschappelijke dienstverlening.  

Engagement Ecocampus Departement Omgeving in samenwerking met het Departement 
Onderwijs: begeleiden living lab-experimenten en verspreiden resultaten via (online)publicatie en 
studiedagen. 

• Integratie Klimaatvraagstuk in professionalisering docenten universiteiten en hogescholen  

Klimaatvraagstuk als illustratie van een duurzaamheidsvraagstuk verweven doorheen de 
professionaliseringsmodule ‘duurzame ontwikkeling in opleidingen’ van Departement Omgeving 
(Ecocampus). Deze professionaliseringsmodule wordt momenteel uitgewerkt door Departement 
Omgeving (Ecocampus) in samenwerking met alle universiteiten via het principe van blended 
learning. De universiteiten die deelnemen aan dit traject hebben zich geëngageerd om de 
professionaliseringsmodule structureel te verankeren in hun eigen professionaliseringsaanbod 
vanaf academiejaar 2017-2018. Deze professionaliseringsmodule wordt vervolgens ook uitgerold 
naar hogescholen vanaf academiejaar 2018-2019. 

Engagement Ecocampus Departement Omgeving in samenwerking met het Departement 
Onderwijs: verankeren klimaatvraagstuk in de professionaliseringsmodule. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

In 2017 heeft het nodige beleidsvoorbereidende overleg plaatsgevonden tussen de 
departementen Omgeving en Onderwijs & Vorming over de precieze scope en afbakening 
van de deelvoorstellen binnen deze klimaatmaatregel. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

De verdere verfijning van de deelvoorstellen binnen deze klimaatactie vindt op dit 
moment plaats. Rond de jaarwisseling 2017/2018 wordt hiervoor een Nota VR opgesteld. 
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Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 
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3 BART TOMMELEIN, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE 
VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, 
FINANCIËN EN ENERGIE 

3.1 ENERGIE-EFFICIËNTIE 
Op het vlak van energie-efficiëntie lopen volgende initiatieven: 
 

• Renovatiepact uitvoeren en evalueren: samen met de betrokken stakeholders de Vlaamse 
woningen energetisch efficiënter maken door onder meer het lanceren van het renovatieadvies, 
het EPC+ en de woningpas; 

• de methodiek van de energiebeleidsovereenkomsten evalueren met het oog op de continuïteit bij 
het afsluiten van de volgende  energiebeleidsovereenkomsten; 

• het opvolgen van de norm voor energie-efficiëntie in overheidsgebouwen, samen met de 
functioneel bevoegde minister; 

• onderzoek voeren naar en desgevallend invoeren en financieren van een ESCO-fonds voor 
investeringen in energie-efficiëntie; 

• werken aan een ambitieus en realistisch engagement van grote bedrijven op vlak van energie-
efficiëntie; 

• ook bij KMO’s zal via een pilootproject gestart worden met de uitwerking van mini-EBO’s zodat 
ook KMO’s goed scoren op vlak van energie-efficiëntie; 

• faciliteren van innovatieve technieken op vlak van energie-efficiëntie, minstens via de EPB-
regelgeving. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

- Eind 2015 werd van start gegaan met de tweede fase van het Renovatiepact. Binnen 

10 werkgroepen (‘werven’) werd met de verschillende partners verder gewerkt om 

maatregelen en acties uit te werken die de renovatiegraad structureel moeten 

verhogen. Via doelgerichte communicatiecampagnes (BENOveren, 

premiehervorming…) werd verder ingezet op sensibilisering. De uitrol van de 

woningpas, het EPC+ en het renovatieadvies werden verder voorbereid.  

- Er zijn op dit ogenblik 334 vestigingen toegetreden tot de 

energiebeleidsovereenkomst. Ze eindigden initieel op 31 december 2020, maar werden 

eind 2017 verlengd tot 31 december 2022. Samen vertegenwoordigen deze 90 procent 

van het industrieel energieverbruik In 2016 realiseerden alle toegetreden vestigingen 

samen 9864 TJ energiebesparingen. De energieprestatie-index 2016 over alle 

toegetreden vestigingen bedroeg 98,91. Dit wil zeggen dat alle vestigingen globaal 

1,1% verbeterd zijn in energie-efficiëntie in de eerste 2 jaar van de EBO’s.   



- De Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) zal de komende jaren voor 

20 miljoen euro investeringen doen in ESCO-bedrijven. 

- In de Vlaamse Energievisie 2030-2050 (goedgekeurd als conceptnota door de VR op 

19 mei 2017) werd het engagement opgenomen om de energie-efficiëntie van 

overheidsgebouwen sterk te verbeteren en zoals overheid een voortrekkersrol te 

spelen. Nieuwe overheidsgebouwen zullen vanaf 2019 voldoen aan de BEN-norm. Voor 

de bestaande gebouwen zal een renovatietraject worden opgezet waardoor jaarlijks 

minstens 3% van de bruikbare vloeroppervlakte diepgaand wordt gerenoveerd.  

- Er werden reeds twee mini-EBO-pilootprojecten opgestart met de sectorfederaties 

Horeca Vlaanderen en FEVIA. Deze projecten hebben een looptijd van 18 tot 24 

maanden en beschikken elk over een budget van ongeveer 150.000 euro. 

- Op 15 december 2016 heeft de Vlaamse Regering de speerpuntcluster Energie erkend. 

Eind 2017 ondertekenden verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid 

het clusterpact. Deze cluster ondersteunt innovatieve samenwerking op vlak van 

duurzame energie. Onder de naam Flux50 bundelen een honderdtal bedrijven en 

kennisinstellingen hun krachten om via piloot- en demonstratieprojecten innovatieve 

oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van de energietransitie. Flux50 wil 

optimaal inspelen op de economische groeikansen die volgen uit de wereldwijde 

boom in de slimme energiesector. De markt voor innovatieve, multidisciplinaire 

energie-oplossingen groeit, maar er is nood aan samenwerking om zullen 

geïntegreerde producten en diensten te ontwikkelen en te commercialiseren. Er zal 

o.m. worden gewerkt rond volgende innovatorzones: energy cloud toepassingen en 

intelligente renovatie. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

- De verdere uitwerking van het Renovatiepact zal maximaal worden ingebed in de 

uitvoering van de Vlaamse Energievisie 2030-2050. De woningpas, het 

renovatieadvies en EPC+ worden in overleg met de verschillende stakeholders verder 

uitgewerkt. Een eerste lightversie van de woningpas zal gelanceerd worden in 2018.  

- In 2018 zullen de toegetreden bedrijven hun energieplan voor de tweede ronde van 

de EBO uitwerken en indienen.  

- De maatregelen en actiepunten vermeld in de Vlaamse Energievisie 2030-2050 zullen 

in een volgende fase verder worden geconcretiseerd in samenwerking met de 

stakeholders. Dit houdt o.a. in: verder uitwerken energie-efficiëntieaanpak voor 

overheidsgebouwen, vastleggen LT-doelstelling energieprestatie niet-residentiële 

gebouwen, ontwikkelen sectorale low carbon roadmaps in samenwerking met de 

industrie… (voor de volledige lijst: zie link onderaan) 

- In het najaar van 2017 werd nog 1 extra mini-EBO afgesloten met sectorfederatie 

Agoria. Voor 2018 is budget voorzien om bijkomend 2 mini-EBO proefprojecten te 

lanceren. De evaluatie van deze projecten zal de aanpak voor de komende jaren 

bepalen. 

- Met Flux50 is een clusterpact gesloten waarin de engagementen van zowel 

ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het 

competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster zullen worden vastgelegd. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

- Renovatiepact: www.energiesparen.be/renovatiepact  
- EBO: www.ebo-vlaanderen.be 
- Conceptnota Vlaamse Energievisie: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-

message-document/document/09013557801dc18b  
o Actiepunten Vlaamse Energievisie: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-

news-message-document/document/09013557801dbd27  
- Vlaamse Energie- en klimaattop, engagementen bedrijven: 

http://www.vlaamseklimaattop.be/engagementen-ingediend-door-een-
vertegenwoordiger-van-het-bedrijfsleven-0 

2016 2017 2018 2019 2020 

http://www.energiesparen.be/renovatiepact
http://www.ebo-vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dbd27
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dbd27
http://www.vlaamseklimaattop.be/engagementen-ingediend-door-een-vertegenwoordiger-van-het-bedrijfsleven-0
http://www.vlaamseklimaattop.be/engagementen-ingediend-door-een-vertegenwoordiger-van-het-bedrijfsleven-0
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Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

vastgelegd Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

voorzien voorzien voorzien 

     

 

3.2 HERNIEUWBARE ENERGIE 
Op het vlak van hernieuwbare energie lopen volgende initiatieven: 
 

• halen van de doelstelling hernieuwbare energie eind 2020 (25.074 GWh) met een focus op de meest 
kosten-efficiënte technologieën; 

• de ambitie om 6,4 miljoen zonnepanelen (230 Wp) en 280 windmolens (2,5 MW) te plaatsen tegen 
2020; 

• draagvlak windturbines vergroten via het uitvoeren van het Windplan Windkracht 2020 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 

• we nemen de drempels in de ontwikkeling van warmteprojecten waar mogelijk weg via uitvoering 
van het Warmteplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 

• bevorderen van groene mobiliteit door het plaatsen van 5.000 elektrische laadpunten en het 
stimuleren van Zero-Emissie Voertuigen door het handhaven van het voorziene degressieve 
premiestelsel; 

• de rol van diepe geothermie in het Vlaamse energielandschap wordt verder onderzocht. De 
Vlaamse Regering analyseert daartoe of en hoe een garantieregeling een oplossing biedt voor de 
geologische risico’s die een boring met zich meebrengt; 

• op regelmatige basis wordt het potentieel aan hernieuwbare energie ingeschat zodat het beleid  
geëvalueerd en bijgestuurd kan worden; 

• focus op de verdere uitrol van Zero-Emissie Voertuigen: inzetten op elektrische wagens met groot 
bereik en de ontwikkeling van nieuwe technologieën op basis van waterstof; 

• innoverende technieken uitrollen die kunnen zorgen voor een groter potentieel hernieuwbare 
energie; 

• de invulling van het minimumaandeel hernieuwbare energie via PV (of via een combinatie van 
hernieuwbare energietoepassingen) is voor woongebouwen, niet-residentiële gebouwen en voor 
ingrijpende energetische renovaties verhoogd van 10 tot 15 kWh/m². 

 
Uitvoering 
van de hier 
genoemde 
maatregelen 
tot 
31.08.2017 

 

 

 

- Via de uitwerking van de maatregelen uit het Zonneplan 2020 (conceptnota VR 24 juni 2016) 

en de conceptnota Windkracht 2020 (VR 16 december 2016) wordt ingezet op het halen van de 

doelstelling groene stroom tegen 2020. In het kader van het Zonneplan werd de Zonnekaart 

gelanceerd, een tool die gezinnen de mogelijkheid biedt om na te gaan of hun dak geschikt is 

voor zonnepanelen en/of zonneboiler. Sinds maart 2017 kreeg deze applicatie al meer dan 

500.000 unieke bezoekers. Van diegenen die hun woning reeds hebben opgezocht, blijkt 15% 

ook effectief een offerte te hebben opgevraagd en overweegt nog eens 25% om dat te doen. 

In uitvoering van de conceptnota Windkracht 2020 werd een Windgids gepubliceerd die lokale 

besturen en andere betrokken partners voorbeelden aanreikt en procedures toelicht om 

windprojecten te ontwikkelen, waarbij maximaal wordt ingezet op de opbouw van een breed 

draagvlak via participatie met de omwonenden.  

- 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 9.197 GWh uit het Energieplan 2020. Tussen 2015 

en 2017 werden twee calls groene warmte en recuperatie restwarmte uitgeschreven, die 

resulteerden in 28 goedgekeurde projecten. Deze projecten zijn samen goed voor bijna 200 

GWh extra groene warmteproductie per jaar en zorgen ervoor dat meer dan 90 GWh 

restwarmte per jaar een nuttige toepassing zal krijgen. 

- In uitvoering van het actieplan Clean power for transport, is o.m. het plaatsen van 5.000 

extra elektrische laadpunten gestart. In 2017 werd reeds voor het tweede jaar gezorgd voor 

het financieel stimuleren van Zero-Emissie Voertuigen door een degressief premiestelsel en 

een gunstige fiscaliteit. Ook de andere acties zijn grotendeels in uitvoering.  

- Het ontwerp van decreet diepe ondergrond werd op 14 juli 2017 een eerste maal principieel 

goedgekeurd. Ook een uitvoeringsbesluit is in de maak en is belangrijk omdat dit besluit de 

basis zal vormen waarop de garantieregeling voor geologische risico’s in de praktijk zal 

worden uitgevoerd.  

- In het kader van de voorbereiding van het geïntegreerd Klimaat- en Energieplan wordt het 

potentieel aan hernieuwbare energie jaarlijks opnieuw ingeschat.  

- Er werd gefocust op de verdere uitrol van Zero-Emissie Voertuigen, gaande van elektrische 

tweewielers over wagens tot bussen en vrachtwagens. Zowel in 2016 als in 2017 vond een 

subsidie-oproep plaats waarbij telkens voor 1 miljoen euro aan projecten wordt ondersteund 

ter bevordering van die uitrol. 

- Op 15 december 2016 heeft de Vlaamse Regering de speerpuntcluster Energie erkend. Onder de 

naam Flux50 bundelen een honderdtal bedrijven en kennisinstellingen hun krachten om via 

piloot- en demonstratieprojecten innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen 

van de energietransitie. Er zal o.m. worden gewerkt rond volgende innovatorzones: 

energiehavens, microgrids en multi-energiesystemen op wijkniveau. 

- Het wijzigingsbesluit van 13 januari 2017, dat in werking trad op 1 maart 2017, verhoogt het 

minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen van 10 naar 15 kWh/m². Ook 

nieuwe niet-residentiële gebouwen (EPN) moeten vanaf 2018 minimaal 15 kWh/m² 

hernieuwbare energie opwekken. Vanaf 2018 geldt ook een minimumaandeel hernieuwbare 

energie van 15 kWh/m² voor de ingrijpende energetische renovaties van residentiële en niet-

residentiële gebouwen.  

Stappen of 
wijzigingen 
te 
verwachten 
tussen 
01.09.2017 en 
2020 

 

 

 

- Het Vlaamse Energieplan 2020 met geactualiseerde subdoelstellingen inzake hernieuwbare 

energiebronnen voor 2020 werd op 6.10.2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Eind 

2018 zal de Vlaamse Regering een Vlaams Energie- en Klimaatplan voorstellen voor de periode 

2021-2030. Dit plan zal de Vlaamse bijdrage vormen aan het Belgische nationaal Energie- en 

Klimaatplan 2021-2030, dat in de loop van 2019 moet worden ingediend bij de Europese 

Commissie.  

- Er zal verdere uitvoering worden gegeven aan de acties die in het kader van het Zonneplan, 
Warmteplan en Windkracht 2020 zijn uitgewerkt om het aandeel hernieuwbare energie verder 
te verhogen. Om de groene warmteproductie bijkomend te ondersteunen, zal begin 2018 nog 
een nieuwe call groene warmte worden gelanceerd. In de daaropvolgende jaren zal telkens 
minstens 1 call groene warmte per jaar georganiseerd worden. 

- Het decreet diepe ondergrond werd op 22 december 2017 goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering. 

- Het minimumaandeel hernieuwbare energie voor nieuw op te richten EPN-eenheden en voor 

ingrijpende energetische renovaties (residentieel + niet-residentieel) verhoogt voor 

vergunningsaanvragen na 1 januari 2018 van 10 kWh/m² naar 15 kWh/m². 

- In aanvulling op het actieplan 2020 wordt een visie 2030 uitgewerkt voor ‘clean power for 

transport’. Deze visie wordt meegenomen in het Mobiliteitsplan, het Klimaat- en Energieplan 

en het Luchtplan, die worden opgesteld. Bijkomend moet de uitvoering van een Europees 

project (BENEFIC), getrokken vanuit Vlaanderen, ervoor zorgen dat de laad- en 

tankinfrastructuur voor ‘clean power voertuigen’ langs de grote assen verder wordt uitgerold.   
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- Met Flux50 zal een clusterpact worden gesloten waarin de engagementen van zowel 

ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het 

competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster zullen worden vastgelegd. 

- Inzetten op realisatie van projecten via coöperatieven (informatieverstrekking, opmaak 

zonnedeelgids, versterken lokaal draagvlak voor hernieuwbare energie, …). 

Relevante 
websites, VR 
documenten
, 
achtergrond
info 

 

 

 

- Conceptnota Zonneplan 2020: 
http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/zonneplan.pdf  

o Zonnekaart: https://apps.energiesparen.be/zonnekaart  
- Conceptnota Windkracht 2020: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-

document/document/09013557801b51f4  
o Windgids: 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Publicaties
/wind/windgids-2016.pdf  

- Conceptnota Warmteplan 2020: https://www.vlaanderen.be/en/nbwa-news-message-
document/document/09013557801df935  

o Call groene warmte: http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte  
- Website clean power for transport: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be 

o Actieplan: 
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/Actiepla
n%20CPT.pdf 

o Voortgangsrapport 2016: 
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202
017%201003%20MED.0104-
2%20Jaarrapport%20Clean%20Power%20for%20Transport%20-%20bijlage.pdf 

Voorzien / 
vastgelegd 
Budget 
exclusief 
Vlaams 
Klimaat-
fonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

9 600 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 

3.3 FLEXIBILITEIT 
Op het vlak van flexibiliteit lopen volgende initiatieven: 
 

• de uitrol van een slim net wordt gefaciliteerd, ondersteund door opslag, elektromobiliteit. Hierdoor 
stimuleren we de ontwikkeling van een nieuwe sector die inspeelt op het “internet of things” en 
dragen we bij aan concrete energietoepassingen in de “smart city”; 

• Energiediensten door private partners (waaronder energieleveranciers) worden gefaciliteerd; 

• de kleine prosumenten worden gestimuleerd tot meer zelfverbruik en de drempels hiervoor 
worden weggenomen; 

• er wordt gezorgd voor een beleidskader rond opslag zodat batterijen en flexibele opslag 
gereguleerd en gefaciliteerd worden; 

• er wordt onderzocht op welke manier het decretaal kader aangepast moet worden zodat het 
distributienet optimaal gebruikt kan worden in het energielandschap van morgen. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

- De conceptnota ‘Uitrol van digitale meters in Vlaanderen’ werd op 3 februari 2017 
goedgekeurd. Hierin wordt het breder kader vastgesteld en de krijtlijnen uitgezet 
wat betreft de functionaliteiten van de meter, welke rollen door wie moeten 
opgenomen worden, op welke manier met de data uit de digitale meters dient te 
worden omgegaan en op welke manier de uitrol zal verlopen. 

- Op 22 maart en op 12 juli vond stakeholderoverleg plaats met de 
opvolgingscommissie digitale meters 

http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/zonneplan.pdf
https://apps.energiesparen.be/zonnekaart
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b51f4
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b51f4
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Publicaties/wind/windgids-2016.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Publicaties/wind/windgids-2016.pdf
https://www.vlaanderen.be/en/nbwa-news-message-document/document/09013557801df935
https://www.vlaanderen.be/en/nbwa-news-message-document/document/09013557801df935
http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan%20CPT.pdf
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan%20CPT.pdf
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202017%201003%20MED.0104-2%20Jaarrapport%20Clean%20Power%20for%20Transport%20-%20bijlage.pdf
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202017%201003%20MED.0104-2%20Jaarrapport%20Clean%20Power%20for%20Transport%20-%20bijlage.pdf
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202017%201003%20MED.0104-2%20Jaarrapport%20Clean%20Power%20for%20Transport%20-%20bijlage.pdf


- Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het decreet digitale meters principieel 
goed. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

- Definitieve goedkeuring van decreet en uitvoeringsbesluiten digitale meter moeten 
de start van de uitrol van de digitale meter in 2019 mogelijk maken. 

- Opmaak van een gedragscode voor submetering waardoor energiediensten door 
private partners kunnen worden gestimuleerd. 

- Goedkeuren van een regelgevend kader flexibiliteit, inclusief het gebruik van 
batterijen, met bijzondere aandacht voor aansluiting met flexibele toegang. De 
eerste initiatieven volgen voorlopig eind 2017. 

- Onderzoeken op welke manier kleine prosumenten tot meer zelfverbruik kunnen 
worden gestimuleerd en welke drempels hiervoor nog bestaan 

- Invoeren en implementeren van nieuwe marktprocessen (MIG 6) die energiediensten 
door private partners faciliteert. 

- Verdere inzet op de adoptie van elektrische voertuigen (met inbegrip van 
waterstof) die een flexibele rol kunnen spelen in het toekomstig energiesysteem 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

- Conceptnota digitale meters: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1241380 
 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

0 euro 175.000 euro    

 

3.4 FINANCIERING 
Op het vlak van financiering lopen volgende initiatieven: 
 

• om de totale lasten te verminderen en draagbaar te houden, zetten we in hoofdzaak in op mature 
duurzame technologieën zodat de ondersteuning beperkt blijft. Eventuele ondersteuning blijft 
altijd beperkt in de tijd en hoeveelheid; 

• de Vlaamse Regering bekijkt of investeringssteun of tendering een beter alternatief kunnen 
vormen voor het huidige ondersteuningssysteem; 

• de doorrekening van de kosten voor het hernieuwbare energiebeleid wordt zoveel mogelijk uit 
de nettarieven gehaald. Er wordt gekeken op welke manier en op welke basis deze kosten het 
meest efficiënt kunnen gefinancierd worden. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

- Er werd onderzocht in welke mate en onder welke voorwaarden tendering kan 

geïntroduceerd worden, in navolging van verschillende buurlanden.  

- De financiering van het wegwerken van de bij de netbeheerders opgebouwde 

certificatenoverschotten werd geoptimaliseerd (lagere energieheffing, aanpassing 

quota, opkoop van certificaten). 

- In de Vlaamse Energievisie 2030-2050 (conceptnota van 19 mei 2017) werd als principe 

opgenomen dat de kosten van nieuw beleid in de eerste plaats via de algemene 

begroting moeten worden gefinancierd.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

- Implementatie supercap certificatenkosten en aanpassingsplan vrijstellingen 

conform de EU-staatssteun richtsnoeren. 

- In uitwerking van de Vlaamse Energievisie 2030-2050 zal de financiering van de 

energietransitie, in overleg met de verschillende stakeholders, verder onder het 

licht worden gehouden. Hierbij zal ook bijzondere aandacht zijn voor 

energiearmoede. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1241380
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Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

- Conceptnota Vlaamse Energievisie: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-
message-document/document/09013557801dc18b  

o Actiepunten Vlaamse Energievisie (financiering): 
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801dbd27  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

3.5 GOVERNANCE 
Op het vlak van governance lopen volgende initiatieven: 
 

• de Vlaamse overheid als betrouwbare partner: een stabiel kader voor projecten wordt steeds 
gegarandeerd en aangegane engagementen worden gehonoreerd voor alle doelgroepen; 

• overheidsorganisaties geven maximaal kansen, inclusief bij openbare aanbestedingen, aan 
duurzame technologieën inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; 

• waar wenselijk installeren we regelluwe zones zodat innovatieve ideeën de kans krijgen om zich 
te ontwikkelen. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

- De volgende governanceprincipes werden opgenomen in de Vlaamse Energievisie 

2030-2050  (conceptnota van 19 mei 2017): “De rol van de overheid en haar positie 

ten opzichte van de marktspelers moet duidelijk zijn. De energietransitie vereist een 

consistent en stabiel beleidskader, waarbij de overheid zich manifesteert als een 

betrouwbare partner. Het verzekeren van continuïteit is noodzakelijk om de nodige 

investeringen te genereren. Dit impliceert geen strak, maar een flexibel regelgevend 

kader dat ruimte laat voor experimenten en regelluwe zones.” 

- De stakeholdersbevraging in het kader van een Belgische energievisie en interfederaal 

energiepact heeft plaatsgevonden van begin mei tot eind juni 2017. Er werd voor het 

interfederaal energiepact een eerste ontwerptekst opgesteld die rekening houdt met 

de input van de stakeholderbevraging. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

- In het kader van de opmaak van het Energie- en Klimaatplan 2021-2030, dat voor 
eind 2019 aan de Europese Commissie moet worden bezorgd, zal de samenwerking 
tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus verder worden 
afgestemd.  

- Vanaf het voorjaar 2018 zal de werkgroep governance van de Stroomversnelling haar 
werkzaamheden hervatten. 
 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

- Conceptnota Vlaamse Energievisie: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-
message-document/document/09013557801dc18b  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dbd27
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dbd27
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801dc18b


4 LIESBETH HOMANS, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE 
VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN 
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE 
KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 

4.1 VAC BRUSSEL (HEIRMAN TEIRLINCK GEBOUW) 

We zorgen voor een herhuisvesting van 2.600 Vlaamse ambtenaren in het grootste passief kantoorgebouw 
van België, met een E-peil van 34, een aanzienlijke verkleining op vlak van ingenomen vloeroppervlakte 
(en dus bodemgebruik), gelegen op een mobiliteitsknooppunt (slimme inplanting) en voorzien van 
hernieuwbare energie. 

Het VAC Heirman Teirlinck, alias het Herman Teirlinck gebouw, vervangt de bestaande kantoorgebouwen 
Boudewijn en Phoenix in de Koning Albert II-laan. Bijkomend worden in dit gebouw de administratieve 
diensten van het INBO (Kliniekstraat te Schaarbeek) en de VMSW (Koloniënstraat) gehuisvest. 

Met de ingebruikname van het VAC Heirman Teirlinck gaat een CO2-besparing van 60% gepaard t.a.v. de 
huidige verbruiken. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De opening vond op 20 september plaats. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

De opening vond op 20 september plaats. De verhuisbeweging van de entiteiten vindt 
plaats 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 7.200.000 euro 
vastgelegd 

6.600.000 nog 
vast te leggen 

   

  

4.2 RENOVATIEPLANNING SOCIALE HUISVESTING 
 
Het beleidsveld Wonen werkt aan een doorgedreven renovatieplanning. Hierbij zullen sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) gestimuleerd worden om versneld over te gaan tot grondige 
renovaties. 

De doorgedreven renovatieplanning bestaat uit een conditiemeting met bijzondere aandacht voor die 
onderdelen die verantwoordelijk zijn voor broeikasgasemissie van het volledige huidig sociale 
huisvestingspatrimonium. De SHM’s krijgen op deze wijze een overzicht van de energetische toestand van 
hun patrimonium wat toelaat om prioriteiten te stellen binnen de renovatiedossiers. Ook zal bij iedere 
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renovatie de keuzes moeten worden gemotiveerd zodat de meest duurzame oplossing wordt gekozen. Zo 
zal de keuze tussen vervangingsbouw en renovatie op rationele argumenten genomen worden. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Naar 2-jaarlijkse gewoonte werden de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
bevraagd over de energetische staat van hun patrimonium eind 2016. Deze enquête focust 
op de 3 kenmerken van het Energierenovatieprogramma (ERP2020): dakisolatie, beglazing 
en verwarming. 

De resultaten tonen aan dat er sterke vorderingen zijn, maar voor een aantal SHM’s 
komen de doelstellingen in het gedrang. VMSW zal deze SHM’s van nabij opvolgen, zoeken 
naar mogelijke ondersteuning en stimuleren om een inhaalbeweging in te zetten. 

Daarnaast heeft de VMSW in samenwerking met de sector een veralgemeende maar 
beknopte methodiek uitgewerkt om de volledige staat van woningen te inventariseren. 
Op 16 generieke posten zoals gevel, ramen, dak, isolatie van de gebouwschil, 
vloerafwerking, keuken, badkamer, verwarming, ventilatie en elektriciteit wordt een 
score op een schaal van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht) gegeven. De verschillende 
deelscores worden via een wegingspercentage samengebracht in een scorecard met een 
totale score op 100. De aspecten die met energie te maken hebben kregen een hoge score. 
Naast de uitwerking van een handleiding en een softwaretool, kregen 180 personen 
opleiding in de loop van 2017. 

Met het nieuw Procedurebesluit moet voor elke vervangingsbouw of renovatieproject 
ook vooraf een renovatietoets aangevraagd worden. Aan de hand van een rapport over 
de staat van de woningen en een toelichtingsnota wordt de rationaliteit van de 
investering afgewogen. Ten slotte is aan de VMSW de opdracht gegeven om in 
samenwerking met de sector de staat van het sociale huurpatrimonium te inventariseren 
tegen eind 2018 en tevens de renovatieplanning per SHM van 5 jaar op te maken. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Sinds april 2017 kunnen de SHM’s op basis van deze methodiek per woning(groep) de 
inventaris van hun patrimonium ingeven. 

Vanaf 23/09/2017 kan een advies in kader van de renovatietoets aangevraagd worden. 

Vervangingsbouw of renovatieverrichtingen zullen vanaf 2018 enkel in aanmerking 
komen voor programmatie door de beoordelingscommissie indien de beleidstoetsen 
waaronder de renovatietoets afgerond zijn. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

De toelichting bij de resultaten van de patrimoniumenquête 2016 kan gedownload 
worden op: 

https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Woningen-
en-gronden > Energetische staat van het patrimonium, het Procedurebesluit Wonen van 
14 juli 2017. 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

4.3 VERPLICHTING OM ENKEL GLAS TE VERVANGEN VANAF 2020 VIA DE 
VLAAMSE WOONCODE 

 
Binnen het beleidsveld Wonen wordt de verplichting om enkel glas te vervangen vanaf 2020 gefaseerd 
opgenomen via de minimale kwaliteitsnormen op vlak van energieprestaties via de Vlaamse Wooncode, 
zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Woningen-en-gronden
https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Woningen-en-gronden


Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de 
procedure en de technische normen (Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2016). 

Het vervangen van enkel glas is in het licht van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen een quick 
win. Een aanzienlijk aantal bewoners, in het bijzonder van private huurwoningen, wordt geconfronteerd 
met de negatieve (financiële) gevolgen van de aanwezigheid van ontoereikende beglazing in hun woning. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

De maatregel is gefaseerd ingevoerd met Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2016 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de procedure en de 
technische normen. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1/10/2016. Vanaf 1/1/2020 
wordt de aanwezigheid van enkel glas bij kwaliteitsonderzoeken gequoteerd met 3 of 9 
strafpunten in het technisch verslag en vanaf 1/1/2023 met 9 of 15 strafpunten. Dit 
betekent dat een woning zonder dubbel glas vanaf 1/1/2023 ongeschikt kan verklaard 
worden. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Er moeten geen bijkomende stappen gezet worden 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

De modellen van technische verslagen kunnen geraadpleegd worden op de website van 
het agentschap Wonen-Vlaanderen via de link 
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-
met-het-technisch-verslag  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

4.4 80 MILJOEN EURO BIJKOMENDE MIDDELEN VOOR 
ENERGIERENOVATIES SOCIALE HUISVESTING 

 
Vanuit het beleidsveld Wonen is er vraag naar middelen voor de doorgedreven renovatie van de sociale 
huisvesting, en dit in aansluiting op de middelen die reeds bij de eerste ronde van de financiering vanuit 
het Vlaams Klimaatfonds daarvoor werden bestemd. 

Bij de goedkeuring van het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 werd beslist dat een belangrijk deel van 
de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds ingezet zou worden voor de cofinanciering van bijkomende 
interne Vlaamse mitigatiemaatregelen. Hierbij werd beslist in te zetten in de cofinanciering van een 
grondige renovatiepremie, inclusief warmtepomp voor collectieve voorzieningen, voor sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Hiervoor werd toen een budget voorzien van 7,8 miljoen euro waarmee een 
pakket van ongeveer 1.500 sociale huurwoningen een grondige renovatie zouden kunnen krijgen. 

De bijkomende maatregel waarbij in de periode 2016-2019 20 miljoen euro per jaar zal worden voorzien 
om sociale huurwoningen energetisch te renoveren, sluit hierop aan. Het is de bedoeling om het aantal 
premies waarvoor een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd, verder uit te breiden. Om hiervoor een 
reglementaire basis te voorzien, werd het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende 
de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel 
energiegebruik en groene warmte, aangepast. 

 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag
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Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Momenteel kent de VMSW op de schijven van 2016 en 2017, goed voor 40 miljoen euro, 
VKF-premies toe aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds. De 
voorziene budgetten worden ingezet voor de grondige energetische renovatie van 
sociale woningen bestemd voor huur. 

Als algemene voorwaarde geldt dat de woningen na het uitvoeren van de werken ERP-
conform zijn, wat wil zeggen dat ze dakisolatie, geen enkele beglazing en een 
energiezuinige verwarming hebben, niet verwarmd worden met elektrische 
weerstandsverwarming en geen actieve koeling hebben. De belangrijkste wijziging van 
het premiestelsel betreft het subsidiabel maken van vervangingsbouw, zodat in de 
overweging tussen renovatie of vervangingsbouw het al dan niet in aanmerking komen 
voor VKF-premies geen rol meer speelt en de meest efficiënte methode kan worden 
ingezet. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Herverdeling van de provinciale budgetten per 15 september 2017 om het nog onbenut 
budget in bepaalde provincies aan te wenden in de provincies waar het beschikbare 
budget ontoereikend is tov de aanvragen. 

Aanwending van de schijven van 2018 & 2019 volgens dezelfde voorwaarden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale 
huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik 
en groene warmte (B.S.27/01/2017) 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 
 

4.5 STADSVERNIEUWING DIE BIJDRAAGT AAN DE 
KLIMAATDOELSTELLINGEN STIMULEREN VIA HET NIEUW 
INVESTERINGSFONDS. 

 
De middelen stadsvernieuwing krijgen vanaf 2017 een nieuwe decretale basis in het Investeringsfonds. Op 
vandaag kunnen enkel “geïntegreerde stadsvernieuwingsprojecten” (die conform het huidige decreet 
mikken op multifunctionele projecten rond wonen, werken, economische en sociale duurzaamheid) 
gesubsidieerd worden. 

Het nieuwe decreet zal daarnaast ook ruimte bieden voor “thematische stadsvernieuwing”. Dit zijn 
kleinschalige en gerichte ingrepen in het stedelijk weefsel die moeten bijdragen tot duurzame stedelijke 
ontwikkeling. Klimaat en de klimaatdoelstellingen zullen hierbij als prioritaire thema’s opgenomen worden 
bij de uitwerking van deze thematische stadsvernieuwing. De meest vooruitstrevende projecten zullen 
financiële ondersteuning en begeleiding door een “kwaliteitskamer” verwerven. 

Hiermee willen we de Vlaamse steden stimuleren tot het uitvoeren van innovatieve en duurzame 
stadsprojecten die kaderen binnen de klimaatdoelstellingen. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Met het decreet van 23 december 2016 tot vatstelling van de regels inzake de werking en 
de verdeling van het Vlaams fonds ter stimulering van (groot)stedelijke – en 
plattelandsinvesteringen werd de decretale basis ondertussen gelegd. De middelen van 
stadsvernieuwing (en het voormalige federale grootstedenbeleid en het plattelandsfonds) 
zijn hierbij ingekanteld in het nieuwe ‘investeringsfonds’.  



 

 

 

De project- en conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten, die reeds bestonden 
in de oude regelgeving, blijven behouden. Duurzaamheid blijft een belangrijk aspect bij 
de beoordeling van deze projecten.  

Daarnaast wordt vanaf 2017 eveneens een jaarlijkse thematische oproep gelanceerd:  

- Thematische stadsvernieuwingsprojecten zijn kleinschalige projecten die inspelen 
op specifieke stedelijke uitdagingen. Het is de bedoeling om vlot te kunnen ingaan 
op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen. 

- Met het oog op de bijdrage tot de klimaatdoelstellingen heeft de minister bij de 
oproep 2017 geopteerd voor het thema ‘Groen in de stad’. Via deze thematische 
oproep wil de minister steden de kans geven om extra in te zetten op de 
‘vergroening’, om zo zowel de fysieke uitstraling, de leefbaarheid als de ecologische 
duurzaamheid van de stad te verbeteren. Gezien de beperkte vrije ruimte in onze 
steden, wordt gezocht naar innovatieve initiatieven die vertrekkend van het 
gegeven van de compacte stad creatieve oplossingen aanreiken en kunnen inspelen 
op verschillende aspecten van duurzaamheid en leefbaarheid. 

- Van het totale budget van 9.690.000 dat voor dit luik in het ‘Investeringsfonds’ is 
voorzien, wordt voor de thematische stadsvernieuwingsprojecten (conform de 
regelgeving) in 2017 een bedrag van maximaal 1.200.000 euro uitgetrokken.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

De thematische stadsvernieuwingsprojecten die ingediend werden i.h.k.v. de oproep 
‘Groen in de Stad’ zullen in het najaar van 2017 beoordeeld worden door een 
onafhankelijke jury. O.b.v. deze beoordeling zullen de subsidies toegekend worden.  

Het thema van de thematische oproep voor de volgende edities wordt jaarlijks 
vastgelegd door de minister. Het spreekt voor zich dat het aspect duurzaamheid bij de 
keuze van het thema telkens een leidraad zal zijn.  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

http://stedenbeleid.vlaanderen.be/stadsvernieuwing 

http://stedenbeleid.vlaanderen.be/stadsvernieuwing/regelgeving-stadsvernieuwing 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

€ 11.115.000 € 9.690.000 
(waarvan max. 
€ 1.200.000 
voor de 
thematische 
oproep) 

€9.690.000 

(waarvan max. 
€ 1.200.000 
voor de 
thematische 
oproep) 

€9.690.000 

(waarvan max. 
€ 1.200.000 
voor de 
thematische 
oproep) 

€9.690.000 

(waarvan max. 
€ 1.200.000 
voor de 
thematische 
oproep) 

 
 

4.6 UITVOERING ACTIEPLAN MOBILITEIT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Het actieplan Mobiliteit, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2016, richt zich op de interne 
mobiliteit van de Vlaamse overheid (dienstvoertuigen en dienstverplaatsingen). Het plan bestaat uit drie 
strategische doelstellingen:  

• stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag; 

• voorkomen van verplaatsingen; 

• verkleinen en vergroenen van het wagenpark. 

Met dit actieplan zullen de CO2-emissies t.g.v. het brandstofverbruik door dienstvoertuigen met 40% 
verminderen ten opzichte van 2005. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de uitvoering van dit plan, en 

http://stedenbeleid.vlaanderen.be/stadsvernieuwing
http://stedenbeleid.vlaanderen.be/stadsvernieuwing/regelgeving-stadsvernieuwing
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stimuleert de aankoop van zero emissie-voertuigen met behulp van een premie en zorgt voor de verdere 
nodige infrastructuur. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

1) overheidsopdracht voor technische en beleidsmatige ondersteuning in 
beginfase (2016) – in uitvoering 

2) vervolgopdracht voor technische en beleidsmatige ondersteuning – gegund, op 
te starten na afloop van vorig contract 

3) opdracht voor plaatsing van oplaadinfrastructuur voor versneld laden, voor 
meer dan 100 parkeerplaatsen – in uitvoering, reeds 40 parkeerplaatsen 
gerealiseerd 

4) mobiliteitsprofielschets: potentieel inschatting vergroening: gefinaliseerd, uitrol 
naar alle entiteiten van het klimaatprogramma gebeurt eind 2017 

5) TCO tool: helpt TCO van een te verwerven voertuig te bepalen en de regels van 
de omzendbrief af te toetsen: in de finale fase van ontwikkeling.  

6) Interne subsidiëring voertuigen: elk zero emissievoertuig heeft recht op een 
subsidie van € 5000 vanuit het klimaatfonds - operationeel 

7) Interne subsidiëring mobiliteitsconsultancy: Het Facilitair Bedrijf stelt een 
raamcontract mobiliteitsconsultancy op. Timing: gunning in september. 
Entiteiten kunnen hiervan gebruik maken voor het opmaken van 
vervangingsplannen en vervoersbehoefteplannen. Vanuit het klimaatfonds 
voorziet het Facilitair Bedrijf een financiële tussenkomst op basis van het 
vergroeningspotentieel – gefinaliseerd eind september 2017 

8) Voertuigenbeheerstoepassing: er werd een nieuwe 
vervoertuigenbeheerstoepassing verworven waar alle entiteiten hun vloot 
kunnen beheren. Het helpt de entiteiten eveneens te voldoen aan de 
rapporteringsverplichting - aangekocht 

9) Lerend netwerkmoment wagenparkbeheerders: Het Facilitair Bedrijf heeft een 
netwerk opgesteld waarbij wagenparkbeheerders de nodige informatie krijgen 
en ruimte is voor dialoog en samenwerking 

10) Gemeenschappelijke wagenpool: entiteiten delen wagens met elkaar, wat leidt 
tot meer mobiliteit met minder wagens – operationeel – uitbreiding naar DMOW 
in september 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

1) raamcontract voor oplaadinfrastructuur voor versneld laden en thuisladen, 
dossier te publiceren eind september (mits gunstig advies IF), gunnen eind 2017 
of begin 2018 
 een wijziging van de budget allocatie voor laadinfrastructuur (verhoging) 

zal nodig zijn 
** in overweging : oplaadinfrastructuur voor snelladen : niet mee opgenomen in het 
raamcontract maar technische elementen wel reeds bepaald 

2) overheidsopdracht voor technische en beleidsmatige ondersteuning in verdere 
uitrolfase, rekening houdend met smart energy evolutie – gegund, opstart in 
voorbereiding 

3) overheidsopdracht voor eco-driving – in opmaak, verwachte gunning 1e 
kwartaal 2018 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 

 



4.7 UITVOERING ACTIEPLAN GEBOUWENPORTFOLIO VAN HET 
FACILITAIR BEDRIJF 

 
Het is belangrijk als Vlaamse overheid zelf het goede voorbeeld te geven en daarom wordt reeds langer 
ingezet op het verminderen van het energieverbruik en CO2-emissie van het eigen gebouwenpatrimonium. 
Dit kadert zowel in Europese richtlijnen hieromtrent als in het eigen beleid van minister Homans. 

Er werden voor de gebouwen in eigen beheer gerichte energie-audits opgesteld en de resultaten zijn 
verwerkt in een energie-kadaster wat toelaat om de maatregelen te beoordelen op vlak van de 
parameters terugverdientijd en noodzaak tot vervanging (einde levensduur). 

Op jaarbasis besteedt het Facilitair Bedrijf tot nu toe 1,5 tot 2 miljoen euro aan energiebesparende 
maatregelen. De besparingen die de maatregelen opleveren, worden geherinvesteerd in nieuwe projecten. 
De middelen uit het klimaatfonds zorgen voor een versnelling en extra boost in de investeringen voor 
energiebesparende maatregelen. 

Het actieplan gebouwenportfolio van minister Homans werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 
15 juli 2016 en wordt uitgevoerd door het Facilitair bedrijf. Concreet betekent dit 40% minder CO2-uitstoot 
in gebouwen en een daling in het primair energieverbruik met 27% tegen 2030. Het betreft een investering 
binnen deze regeerperiode van 45 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds aangevuld met 17 miljoen 
euro uit eigen middelen. 

Het actieplan bestaat uit 3 groepen van maatregelen: 

• een rollend fonds voor kleine onderhouds- en vervangingswerken (bv. bijstellen van de 
regelingen); 

• enkelvoudige ingrepen (bv. plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk, vervangen stookketel); 

• masterplannen: ingrijpende energetische renovaties. Een eerste masterplan voor het 
Waterbouwkundig Labo in Borgerhout werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Ten slotte wordt werk gemaakt van een doorgedreven monitoring aan de hand van een centrale 
vastgoeddatabank, die met behulp van financiering uit het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ 
gekoppeld wordt aan energieverbruiken binnen het project ‘Terra’ in samenwerking met het VEB. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

 
1) indien proefproject voor connected lighting gunstig resultaat oplevert, wordt 

dit verder uitgerold in het gebouw en in andere in aanmerking komende 
gebouwen 

2) in combinatie met de resultaten van conditiemetingen wordt een programma 
voor dakrenovatie, stookplaatsvervanging, schrijnwerk verder opgesteld en 
uitgerold 
 wijziging : meer focus op enkelvoudige gerichte maatregelen waarvoor 

beroep kan gedaan worden op beschikbare technische raamcontracten 
3) raamcontract voor PV panelen, te gunnen eind 2017 of begin 2018 

a. op vraag van AWV is met spoed een dossier opgemaakt voor PV 
panelen voor 3 regieposten, geopend medio september. 2 
inschrijvingen zijn ontvangen.  

4) optimalisatie en vervanging van regelmateriaal voor Alden Biesen en VAC 
Hasselt. 
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** het project liftventilatie optimalisatie levert niet de beoogde ROI op; voor lage 
gebouwen (sokkel-zone VAC Gent) is dit zeker niet verantwoord. Dit weerlegt het 
berekeningsvoorstel van de fabrikant 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

In de beslissing VR van 15 juli 2016  is voorzien dat Het Facilitair Bedrijf 17.026.758,60 
euro zelf financiert. 

 

4.8 HET BELEIDSVELD WONEN EEN VLAAMSE HUURWETGEVING 
UITWERKEN MET AANDACHT VOOR DE ENERGIEPRESTATIE VAN DE 
VERHUURDE WONING. 

 
Private huur: 

De opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder met het oog op het uitvoeren van 
renovatiewerkzaamheden worden herbekeken zodat verhuurders gemakkelijker tot het uitvoeren van 
(duurzame) verbouwingswerken kunnen overgaan. 

Ook de mogelijkheid om de huurprijs te herzien in de loop van de huurovereenkomst na het uitvoeren 
van (duurzame) verbouwingswerken wordt versoepeld. 

In de huidige (federale) Woninghuurwet bestaat al een mogelijkheid voor de verhuurder om een 
woninghuurovereenkomst op te zeggen met het oog op het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden. Bij 
de evaluatie van het woninghuurrecht werd vastgesteld dat deze opzeggingsmogelijkheid zeer restrictief 
is uitgewerkt zodat dit de mogelijkheden om te renoveren niet ten goede komt. Door de 
opzeggingsmogelijkheden te versoepelen, gaan verhuurders hopelijk sneller over tot (duurzame) 
renovatiewerken. 

In de huidige (federale) Woninghuurwet bestaat al een mogelijkheid om de huurprijs tijdens de 
huurovereenkomst te herzien. Ook deze mogelijkheid werd tijdens de evaluatie van het woninghuurrecht 
als te strikt beoordeeld, zeker wanneer de uitgevoerde renovatiewerken betrekking hebben op de energie-
efficiëntie en de huurder na het uitvoeren van die werken een lager energieverbruik zal hebben. Door de 
mogelijkheden om de huurprijs te herzien, te versoepelen, gaan verhuurders hopelijk sneller over tot 
(duurzame) renovatiewerken. 

Tijdens de uitgevoerde evaluatie van het woninghuurrecht werden de stakeholders intensief betrokken. 
Dit zal ook het geval zijn tijdens het toekomstige wijzigingstraject. 

De wijzigingen aan het woninghuurrecht vereisen decretale wijzigingen. 

Sociale huur: 

Er zal een energiecorrectie worden ingevoerd voor sociale woningen op basis van hun energieprestatie. 

De maatregel zit vervat in artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. De 
maatregel wordt vermeld in het Vlaams Mitigatieplan en het voortgangsrapport 2015. 

Bij de uitwerking van de energiecorrectie in de sociale huur wordt naast de sector, het VEA betrokken. 

 



Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Private huur: 

Het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet werd principieel goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 14 juli 2017.  

In het voorontwerp werden de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Enerzijds werden 
de opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder die grondige renovatiewerken wenst 
uit te voeren versoepeld (artikel 18 voorontwerp). Anderzijds werd voorzien dat de 
huurprijs te allen tijde kan worden herzien omdat aan het goed energiebesparende 
investeringen werden gedaan (artikel 36, § 2 Voorontwerp).  

Sociale huur: 

Deze legislatuur werd de uitwerking van artikel 44 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode van bij de opstart meegenomen in een 
werkgroep die zich over meerdere aspecten met betrekking tot de sociale 
huurprijsberekening heeft gebogen.  

De energiecorrectie is bedoeld om verhuurders extra te motiveren om te investeren in 
verbeterde energieprestatie en om de woonkost voor de huurders beter in evenwicht te 
brengen. Daarbij zou er worden gestreefd dat bij een toeslag, deze niet groter is dan de 
helft van de vermindering op de energiefactuur. 

Er werd achtereenvolgens nagegaan of een energiecorrectie mogelijk was op basis van 
de EPC/EPB-data, de ERP-methode (namelijk op basis van bepaalde woningkenmerken) 
en de Huurschatter. Er werd ook contact gelegd met de Confederatie Bouw, die samen 
met het WTCB, een tool heeft ontwikkeld om de verwachte energiebesparing te kunnen 
inschatten en om te zetten in een nominaal bedragen, teneinde zeker niet meer dan de 
helft van het voordeel aan te rekenen.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Private huur: 

De Vlaamse Regering zal het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet verder afwerken met 
het oog op indiening in het Vlaams Parlement (goedkeuring na verwerking advies 
Vlaamse Woonraad en advies Raad van State). 

Sociale huur: 

Momenteel voert de VMSW in samenwerking met het WTCB een aantal simulaties uit. 
Hierbij worden enerzijds een aantal basis-typologieën gangbaar in sociale huisvesting 
meegenomen, anderzijds wordt het toegepaste maatregelenpakket gevarieerd van een 
niet-geïsoleerde toestand tot een woning conform de huidige energienormen. Het WTCB 
rekent de theoretische energieverbruiken in het EPC om naar reële energiebesparingen 
op basis van de bevindingen uit het RenoFase project (module RenoSave).  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 
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5 BEN WEYTS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 
OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN 
DIERENWELZIJN 

Minder is meer. De logistieke en mobiliteitssector moeten mee aan de slag om de belangrijke uitdagingen 
op vlak van klimaat te halen. De inspanningen om tot een koolstofarm mobiliteitssysteem te komen, 
moeten samengaan met inspanningen om te komen tot een vlotte mobiliteit. De klimaatambities moeten 
we waarmaken op een economisch verantwoorde wijze, zodat Vlaanderen haar rol van logistieke 
draaischrijf ten volle kan blijven spelen. We zetten in op een mental switch : minder voertuigkilometers, 
multimodale benadering, duurzamere voertuigen.  
 

5.1 MOBILITEITSVRAAG VERDUURZAMEN/ MENTAL SHIFT 
 

• Oprichting multimodaal (synchromodaal) promotieplatform 

Het multimodaal (synchromodaal) promotieplatform komt tegemoet aan de fragmentatie die 
momenteel heerst tussen de initiatieven rond modal shift en goederenbundeling. Een zeer gerichte 
begeleiding van bedrijven is nodig om hen een modal shift te laten overwegen en onderzoeken. 
Het platform legt de nadruk op synchromodaliteit. Dit is het optimaal benutten van de 
verschillende transportmodi in een geïntegreerde vervoersoplossing. De ambities moeten 
bovendien verder reiken dan louter het promoten van de diverse modi. Naast promotie en 
marketing is het essentieel ook beleids- en bedrijfsondersteuning te bieden.  

• Uitbouw overslagmogelijkheden Kaaimuren via PPS 

 

De bouw van laad- en losinstallaties binnen een publiek-private samenwerking wordt verdergezet. 
In dit kader wordt ook werk gemaakt van het realiseren van openbare kaaimuren langs 
bedrijventerreinen die langsheen een waterweg gelegen zijn zodat de binnenvaart optimaal kan 
worden ingeschakeld in de afhandeling van het goederenvervoer.  

• Verder onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens.  

Inzake de beprijzing van het gebruik van de weg door lichte voertuigen voorziet het Vlaams 
Regeerakkoord ‘verder onderzoek naar de voorhanden zijnde opties’. Een (veralgemeende) ‘slimme 
kilometerheffing’ met tarieven gedifferentieerd naar plaats, tijd en voertuigkarakteristieken lijkt 
hierbij een goede keuze. 

• De uitbouw van volledige, comfortabele en veilige fietsnetwerken 

Fietsinvesteringen moeten in eerste instantie gesitueerd zijn op hoofdverbindingen in 
congestiegevoelige regio’s waar functionele fietsverplaatsingen in het kader van woon‐
werkverkeer het grootste potentieel hebben.  

• Sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van de fiets 

Met brede sensibiliseringscampagnes en met educatieve projecten willen we de Vlaming 
overtuigen van de goede alternatieven die vandaag al bestaan voor de wagen. Niet alleen de 
gebruiker moet overtuigd worden van de meerwaarde van functioneel fietsen. Ook de werkgever 
kan er belang bij hebben om de fiets als woon‐werk vervoermiddel te promoten.  

• Pendelfonds: 10de oproep  

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. 



 
Uitvoering van de hier genoemde 
maatregelen tot 31.08.2017 

 

 

 

Oprichting multimodaal (synchromodaal) promotieplatform 

De ondersteuning voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Shortsea 
Shipping Promotie en Flanders Logistics-consulenten werd stopgezet.  

Op 14/07/2017 hechte de VR de goedkeuring aan de overeenkomst 
tussen het Vlaams Gewest – departement MOW en het VIL voor de 
oprichting van het platform “Multimodaal.Vlaanderen”. Als 
modusneutraal en onafhankelijk platform staat 
‘Multimodaal.Vlaanderen’ in voor het informeren, sensibiliseren en 
begeleiden van bedrijven 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. 

Uitbouw overslagmogelijkheden Kaaimuren via PPS 

De bouw van laad- en losinstallaties, goedgekeurd binnen de afgelopen 
PPS-maatregel, wordt verdergezet. 

Verder onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor 
personenwagens 

Conceptnota aan de Vlaamse Regering d.d. 14.7.2017: 

- Stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie 
van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen 

- Uitgangsprincipes voor het vervolgtraject. 
 

De uitbouw van volledige, comfortabele en veilige fietsnetwerken 

- Goedkeuring van Meerjarig Investeringsprogramma Fiets 2017-
2019 op 20/04/2017 (100 miljoen inv./jaar) 

- Ontwerp BVR met gunstiger subsidieregeling voor o.a. 
fietssnelwegen; principieel goedgekeurd op 14/07/2017 

- Aanzet van berekening fietspotentieel van fietssnelwegen 
Sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van de fiets 

- September 2017 campagne om het woon-werkverkeer per 
fiets te promoten. 

Pendelfonds: 10de oproep 

Op basis van de vernieuwde regelgeving inzake het Pendelfonds werd 
op 16 januari 2017 de 10de oproep gelanceerd die op 1 mei 2017 werd 
afgesloten. Er werden in totaal 112 dossiers ingediend, wat meer dan 
een verdubbeling is t.o.v. de vorige oproep. De Begeleidingscommissie 
(SERV) van het Pendelfonds heeft op 30 juni 2017 aan 82 dossiers een 
positief advies gegeven. 

Stappen of wijzigingen te verwachten 
tussen 01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Oprichting multimodaal (synchromodaal) promotieplatform 

De uitbouw van het platform is volop lopende. In oktober wordt het 
publieke startschot van het initiatief gegeven. 

Uitbouw overslagmogelijkheden Kaaimuren via PPS 

De nodige voorbereidingen worden getroffen voor de verderzetting 
van de maatregel.  

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van het realiseren van openbare 
kaaimuren langs watergebonden bedrijventerreinen, zodat de 
binnenvaart optimaal kan worden ingeschakeld in de afhandeling van 
het goederenvervoer. Waar mogelijk moeten bestaande 
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watergebonden bedrijventerreinen kunnen beschikken over een 
gemeenschappelijke kaaimuur.  

Verder onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor 
personenwagens 

Opstarten diepgaand onderzoek met duurtijd 18 maanden.   

De uitbouw van volledige, comfortabele en veilige fietsnetwerken 

- Opmaak en goedkeuring van meerjarig 
investeringsprogramma fiets (100 milj./jaar) 

- Definitieve goedkeuring BVR met gunstiger subsidieregeling 
voor o.a. fietssnelwegen; inwerkingtreding op 01/01/2018 

- Potentieelbepaling van fietssnelwegen 
- Objectivering van prioriteiten van fietsprojecten 

Sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van de fiets 

In het voorjaar 2018 volgt een 2de campagnegolf. 

Pendelfonds: 10de oproep 

11de oproep zal gelanceerd worden. 

Relevante websites, VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

Oprichting multimodaal (synchromodaal) promotieplatform 

- Nota VR samenwerkingsovereenkomst MOW-VIL voor 
uitwerking multimodaal.Vlaanderen (VR2017 1407 DOC 0751) 

- website in oprichting 

Uitbouw overslagmogelijkheden Kaaimuren via PPS 

http://www.vlaamsewaterweg.be/publiek-private-samenwerking-
kaaimuren  

Verder onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor 
personenwagens 

- Conceptnota aan de VR (VR2017 1407 DOC 0823) 
De uitbouw van volledige, comfortabele en veilige fietsnetwerken 

- Principiële goedkeuring BVR wijziging BVR Mobiliteitsbeleid 
o.a. aanpassing fietsfondsregelgeving. (VR 1407 DOC 0750) 

Sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van de fiets 

Website ‘7 km-club’ wordt op 28/09 gelanceerd. 

Pendelfonds: 10de oproep 

- www.pendelfonds.be 

- Besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2016 betreffende 
het Pendelfonds 

- Ministerieel besluit van 21 december 2016 houdende vaststelling van 
de praktische modaliteiten in uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds 

- Ministerieel besluit van 21 december 2016 houdende vaststelling van 
de projectmaatregelen in uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds 

Voorzien / vastgelegd Budget exclusief 
Vlaams Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd 
en nog vast 
te leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzie
n 

 

http://www.vlaamsewaterweg.be/publiek-private-samenwerking-kaaimuren
http://www.vlaamsewaterweg.be/publiek-private-samenwerking-kaaimuren
http://www.pendelfonds.be/


Oprichting multimodaal 
(synchromodaal) promotieplatform 

Geen 
budget 

451.874 1.170.000 1.170.000 1.170.000 

Uitbouw overslagmogelijkheden 
kaaimuren via PPS 

Zie: 
https://www.binnenvaart.be/goederen
-vervoeren/kaaimuurprogramma  

438.950 
(W&Z) 

2.593.135,86 
(DVW) 

2.300.000 
(Voorzien 

W&Z) 

800.000 
(Voorzien 

DVW) 

tb tb tb 

Verder onderzoek naar de invoering 
van een kilometerheffing voor 
personenwagens 

128.930,34 18.652 tb tb  

De uitbouw van volledige, 
comfortabele en veilige fietsnetwerken 

89.279.085,8
8 

100.000.000,
0 

100.000.000,
0 

100.000.000,
0 

 

Sensibiliseren en informeren over de 
mogelijkheden van de fiets 

 196.517,31    

Pendelfonds: 10de oproep 
 2.407.978,87  

 

Eerste 
vastlegging 
1.648.000  

tb tb tb 

 
 

  

5.2 KLIMAATMAATREGELEN VAN HET BELEIDSDOMEIN MOW 
 

• Ombouw wegverlichting naar LED 

NaLP (natrium lage druk) is een oude en veel toegepaste lamptechnologie. Het overschakelen naar 
een energiezuinigere wegverlichting zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van het 
energieverbruik van de installaties.  

• Laadpalen  

Het aanbod alternatieve energie op de dienstenzones en bij eigen kantoorgebouwen wordt 
uitgebreid.  

• Vergroening voertuigen De Lijn 

De Lijn zal de busvloot versneld vergroenen. Het aankoopbeleid wordt volledig gericht op 
duurzaamheid. Vanaf 2019 worden alleen nog bussen met alternatieve aandrijving aangekocht.  

• Energie uit waterkracht 

Sluiscomplexen langs het Albertkanaal worden systematisch uitgerust met pomp- en 
waterkrachtcentrales.  

• Afval Vlaams-Brabant:  

Kaderovereenkomst W&Z met de intercommunales EcoWerf en Haviland en Indaver Logistics  

Reeds geruime tijd is W&Z in bespreking om het huishoudelijk afval en daarmee gelijkgestelde 
afvalstoffen van Vlaams Brabant te vervoeren via de binnenvaart. In het kader van het 
proefproject wordt een kaderovereenkomst afgesloten met W&Z waarbij de kostenkloof wordt 
opgevangen.  

• Ecologiepremie+ 

De Vlaamse Regering zal een aantal groenere transporttechnologieën versterkt op de lijst van de 
Ecologiepremie Plus plaatsen met een relevant steunpercentage. 

https://www.binnenvaart.be/goederen-vervoeren/kaaimuurprogramma
https://www.binnenvaart.be/goederen-vervoeren/kaaimuurprogramma
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In de Vlaams – Nederlandse samenwerking van de Schelderadarketen wordt standaard 
overgeschakeld op een energiezuinigere aandrijving van de radars. 

 
Uitvoering van de hier 
genoemde maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

LED: 

- Er werd een omvattend project uitgewerkt om de wegverlichting op 
autosnelwegen om te bouwen naar LED-verlichting.  (totale 
contractwaarde is 16 M€).  

- In het kader van het raamcontract maritieme seinen en lichten zullen alle 
nieuwe lampen die ingezet worden gebaseerd zijn op deze techniek. Deze 
nieuwe lampen zijn energiezuinig en hebben een langere levensduur 
waardoor ook de total cost of ownership zal reduceren. Investeringskost 
voor 2018 geraamd op 1,3 miljoen euro – totale investering (tem 2012) 2,3 
miljoen euro. 

Laadpalen:  

- Teneinde de range anxiety weg te nemen voor het elektrisch rijden, 
faciliteert het beleidsdomein MOW  in samenwerking met het 
beleidsdomein Omgeving de uitrol van publieke laadpunten op het 
autosnelwegennetwerk en op het gewestwegennet ter hoogte van de 
carpoolparkings en P&R.  

- Op de nevenbedrijven (tankstations  langs autosnelwegen) wordt 
stelselmatig bij vernieuwing van de concessie de verplichting opgenomen 
om elektrische laadpunten te voorzien. Om de lopende concessies te 
stimuleren, wordt een financiële stimulus (onder vorm van vrijstelling van 
cijnzen) gegeven indien een concessionaris ook laadpunten voorziet voor 
EV’s.  

- Op korte termijn (in de loop van 2017-2018) zal het autosnelwegennet op 
een gebiedsdekkende wijze uitgerust zijn met elektrische laadinfra 
(voornamelijk type snelladers).  

- Ook op het onderliggende wegennet worden laadpalen voorzien ter 
hoogte van carpoolparkings en P&R. Tijdens de 1ste fase van dit project 
werden reeds 5 locaties voorzien van elektrische laadpalen, de 2e fase 
staat gepland voor het najaar 2017. Afhankelijk van de marktinteresse 
worden de locaties uitgerust (periode 2017-2019). Dit wordt gesubsidieerd 
vanuit het Vlaams Klimaatfonds.  

- 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. 

Vergroening bussen De Lijn:  

- batterij-elektrische bussen  
5 waterstof elektrische bussen 

- 197 dieselhybride bussen  
Energie uit waterkracht 

- Bouw pomp- en waterkrachtcentrales op sluizencomplex van Hasselt 
7.823.656,37 EUR (2015) 

Vervoer afval Vlaams Brabant 

- De Kaderovereenkomst W&Z met de intercommunales EcoWerf en 
Haviland en Indaver Logistics werd afgesloten. Op 1 november 2017 wordt 
het project effectief opgestart 

Ecologiepremie +:  



- Op 15 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het BVR tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot 
toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in 
het Vlaamse Gewest, wat betreft de verhoging van de steunintensiteit 
definitief goed. (VR2017 1509 DOC.0894).  

Stappen of wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Ombouw wegverlichting naar LED 

- In 2017 wordt het contract gegund om dit project op 4 jaar tijd uit te 
voeren. In het kader van het Actieplan Energie-efficiëntie van de Vlaamse 
overheid heeft AWV voor 3 deeltrajecten van dit contract een subsidie 
bekomen. 

- In 2017 wordt eerste deel van 3 M€ vastgelegd. 
Laadpalen 

- 2e fase carpoolparkings wordt in najaar 2017 opgestart, plaatsing zal 
waarschijnlijk lopen van 2017-2019.  

- Laadpalen op nevenbedrijven: Aanvullend op de 12 parkings 
(nevenbedrijven op autosnelwegen) zullen op korte termijn nog op 7 
locaties bijkomende laadpalen worden geplaatst.   

Vergroening voertuigen De Lijn 

- Verdere aankoop van voertuigen: batterij-elektrisch, waterstof elektrisch, 
hybride en de bijhorende noodzakelijke installaties. 

Energie uit waterkracht 

- Bouw pomp- en waterkrachtcentrales op sluizencomplexen van 
Diepenbeek :  7.012.975,27€ 

- Bouw pomp- en waterkrachtcentrales op sluizencomplexen van Genk  : 
7.455.547,97€ 

- Onderhoud van de installaties : 1.179.237,12€ 
 

Ecologiepremie+  

- De Vlaamse regering hechte definitieve goedkeuring aan het ontwerp van 
besluit op de ministerraad van 15 september. Momenteel loopt de 
procedure van het MB om de nieuwe limitatieve technologielijst open te 
stellen met de hogere steunpercentages.  

- Wat CNG/LNG vrachtvoertuigen betreft vallen die onder 
milieutechnologieklasse B (KMO 30%, GO 15%) wat kosteneffectiviteit 
betreft maar dit wordt onder klasse A (KMO 50%, GO 40%) gebracht op 
basis van het steunbudget van het departement MOW aan de 
ecologiepremie 

Relevante websites, VR 
documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / vastgelegd 
Budget exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en nog 
vast te leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

- Ombouw 
wegverlichting 
naar LED 

 3M€ ombouw LED 
autosnelwegen 

4M € 4M € 4M € 

- Maritieme seinen 
en lichten 

  1,3 M € 
maritieme 
seinen en 
lichten 

Totaalkost 
t.e.m. 2021 

2,3 M € 

 

- Laadpalen 
 

 Financiering 
laadpalen CP 
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verloopt via 
klimaatfonds.  

Plaatsing LNG/CNG 
moederstation: 
geen financiële 
tussenkomst 
Vlaamse overheid 

Laadpalen binnen 
bestaande 
concessies: er 
wordt vrijstelling  
gegeven op 
accijnzen ( m.a.w. 
minder hoge 
inkomst voor VO 
uit accijnzen).  

- Vergroening 
voertuigen De Lijn 

 

€ 1.350.000 
(waterstof- 
tankstation) 

€ 12.180.000 
trambussen 
€ 21.116.700 

(hybride bussen) 

€ 450.000 
(waterstof-
tankstation) 

€ 23.120.000 
(hybride 
bussen)  

 € 4.800.000 

(elektr. Bussen) 

tb tb 

- Energie uit 
waterkracht 

 

 7.012.975,27€ 8.634.785,09 

€ 

tb tb 

- Vervoer afval 
Vlaams Brabant 

 

 Ca. 275.000€ Ca. 275.000€ Ca. 
275.000€ 

Ca. 
275.000€ 

- Ecologiepremie+  295.500€ 502.000€ 502.000€ 502.000€ 

6 JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, 
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

6.1 DUURZAAMHEIDCRITERIA INFRASTRUCTUURPROJECTEN 
Wat VIPA in dit kader doet, is terug te brengen tot de hefboom die in de criteria duurzaamheid zit vervat. 
Duurzaamheidcriteria zijn voor infrastructuurprojecten reeds van kracht sinds 2003 (criteria ecologisch 
bouwen). Sinds 2010 gelden de huidige criteria duurzaamheid. Sinds 2003 werden reeds meer dan 1.000 
infrastructuurprojecten in de zorgsector door VIPA goedgekeurd. 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de aanvrager voldoen aan deze criteria. Het betreft een 
set van verplichte en vrije criteria waarop een minimum score moet behaald worden. 

Concreet in de lijn van 20-20-20: 
- Verplicht: 

o isolatiepeil maximum K35; 
o rendementseisen voor warmteproductie en -distributie; 
o ventilatiesysteem D met warmterecuperatie (verplicht vanaf 1.000 m²); 



o leidingverliezen warm water beperken; 
o opwekkingsrendement koeling minstens 5kW/kW; 
o beperking koellasten en garantie zomercomfort; 
o integratie gebouwbeheerssystemen; 

- Deels verplicht 
o energiezuinige binnenverlichting; 
o energiezuinige toestellen; 

- Vrij 
o verhoogde luchtdichtheid; 
o verbetering van de globale energieprestatie; 
o hernieuwbare energie; 

- E-Peil 
o Sinds 2010 equivalent aan E-peil E80 (ook voor zorggebouwen met nachtverblijf). Hierdoor werd 

reeds een tegoed in energiebesparing (+/- 20%) opgebouwd waar waarschijnlijk nog geen rekening 
mee gehouden werd omdat dit peil nog niet verplicht was; 

o Vanaf 2017 via de EPN-methode een E-peil dat afhankelijk wordt van de functie. Projecten van 
VIPA zullen vanaf 2018 reeds moeten voldoen aan het equivalente E-peil dat staat voor Bijna-
Energie-Neutraal. 

 
De duurzaamheidscriteria voor de zorginstellingen die gebruik maken van de klassieke 
financieringsstroom van het VIPA, zullen bijgewerkt worden aan de hand van de duurzaamheidsmeter 
zorg (in ontwikkeling). In de ontwerp duurzaamheidsmeter staat o.a. ingeschreven dat bij gedeeltelijke 
renovatie het einddoel “bijna-energie-neutraal” in zicht moet blijven. VIPA wil dit inschrijven als 
voorwaarde voor subsidiëring. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De VIPA-criteria duurzaamheid zijn nog steeds van kracht. 

Engagement ondertekend door de koepelorganisaties van de sector dat stelt dat alle 
nieuwbouw in de sector vanaf 2018 (datum stedenbouwkundige aanvraag) bijna-
energieneutraal en duurzaam is. Bijna-energieneutraal is kosten-optimaal voor de 
bestaande EPN-methodiek. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Na de oplevering van de Duurzaamheidsmeter Zorg kunnen de duurzaamheidscriteria 
bijgewerkt worden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

MB tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018679&param=informatie 

engagementen klimaat WVG: 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-
klimaat 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

6.2 ENERGIEPRESTATIEDIAGNOSE MET MOGELIJKE OPSTAP NAAR ESCO 
 
Gebouwen in de zorgsector kunnen beroep doen op een aankoopcentrale voor een 
energieprestatiediagnose op maat van het gebouw(enpark). In deze diagnose wordt onderzocht welke 
maatregelen mogelijk zijn en welke investering hiertegenover staat, zo krijgt de voorziening inzicht in 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018679&param=informatie
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
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verschillende scenario's en terugverdientijden. ESCO’s zijn interessant voor gebouwensites met een zeker 
energieverbruik. Kleinere gebouwensites met minder energieverbruik komen meestal niet in aanmerking 
voor een ESCO (economisch niet interessant). Binnen het beleidsveld Zorg wordt onderzocht hoe deze 
kleinere gebouwensites gebundeld kunnen worden om toch in aanmerking te komen voor een ESCO en 
welke ondersteuning hiervoor nodig is. Het VIPA wil hiervoor samenwerken met het VEB dat kan 
optreden als aankoopcentrale voor de energieprestatiediagnoses. 

De sector engageert zich om alle voorgestelde maatregelen uit de diagnose die zich binnen de 5 jaar 
terugverdienen uit te voeren binnen de hiertoe beschikbare budgetten, indien niet worden de kosten van 
de diagnose door de voorziening terugbetaald.  

Om dit optimaal te faciliteren zullen raamcontracten opgesteld worden voor: 

• Aankoop energieprestatiediagnoses op maat; 

• Aankoop materialen en diensten ter verbetering van de infrastructuur op vlak van 
energieprestatie. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De eerste energieprestatiediagnoses op maat worden reeds uitgevoerd via deelbestekken 
met het VEB als aankoopcentrale. Daarnaast kunnen voorzieningen zich nu reeds 
kandidaat stellen voor het grootschalige raamcontract dat in september wordt uitgerold. 
Momenteel staat de teller op 318 gebouwen die zich inschreven van 101 verschillende 
voorzieningen. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Lancering van het eerste raamcontract door het VEB voor een volume van 500 
energieprestatiediagnoses op maat in september 2017. Mogelijkheid om in 2018 nogmaals 
minstens 500 diagnoses uit te voeren. Raamcontracten via het VEB beschikbaar voor 
energiebesparende maatregelen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

www.vlaamsenergiebedrijf.eu/klimaatwvg  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

6.3 ROLLEND FONDS ZORGSECTOR 
Vanuit verschillende beleidsvelden werden nieuwe maatregelen of versterking van bestaande 
maatregelen voorgesteld die tot een reductie van de broeikasgasemissies zouden leiden, maar waarvoor 
momenteel geen of onvoldoende financiering voorhanden is en die mits bijkomende middelen zouden 
kunnen worden opgestart. 

Er zijn diverse sectoren waar nog grote behoeften bestaan inzake energiebesparing in gebouwen. De 
indruk bestaat dat huidige financieringsmechanismen in die sectoren als (ongewenst) resultaat hebben 
dat investeringen in energiebesparing niet uitgevoerd worden of uitgesteld worden. In onderlinge 
samenwerking van minstens de betrokken administraties zal hieromtrent een onderzoek worden 
uitgevoerd en naar mogelijke oplossingsrichtingen voor alternatieve financiering gezocht worden. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan het knelpunt van consolidatie van financieringen binnen de Vlaamse 
begroting. 

Tijdens de bilaterale kwamen volgende overwegingen ter sprake voor de zorgsector: 

http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/klimaatwvg


• er wordt een toelage gegeven aan voorzieningen in de Zorgsector die willen investeren in het 
verbeteren van de globale energieprestatie van hun gebouwen. Een 6.000-tal gebouwen komt 
daarvoor in aanmerking. Dit kan eventueel onder de vorm van een rollend fonds gebeuren; 

• de maatregel is bedoeld voor energiebesparende maatregelen die anders niet zouden worden 
uitgevoerd omwille van hun lange terugverdientijd. Het rollend fonds is daarom ook enkel bedoeld 
voor voorzieningen waarvan het gebouw(enpark) niet in aanmerking komt voor een ESCO-verhaal. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De piste van een rollend fonds wordt verlaten, momenteel wordt een administratief 
eenvoudigere projectsubsidie uitgewerkt. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Uitwerking van een ondersteuningsmechanisme voor energiebesparende maatregelen 
met hogere terugverdientijden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

6.4 EEN JAARLIJKSE ENERGIEBESPARING VAN 2,09% MET HET OOG OP 
DE HORIZON 2030 

 Voor alle bestaande gebouwen zal de sector zich naar analogie met het engagement van de Vlaamse 
overheid voor het eigen gebouwenpatrimonium maximaal inzetten voor een jaarlijkse energiebesparing 
van 2,09% met het oog op de horizon 2030. In 2020 wordt deze maatregel een eerste keer geëvalueerd. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Engagement ondertekend door de koepelorganisaties dat stelt dat de sector voor alle 
bestaande gebouwen streeft naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09% tegen 2030.  
Via de uitrol van de energieprestatiediagnoses op maat hopen we deze ambitie waar te 
maken. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Verdere uitrol van de energieprestatiediagnoses op maat en de uitwerking van een 
ondersteuningsmechanisme voor energiebesparende maatregelen met hogere 
terugverdientijden. 

In 2020 wordt deze maatregel een eerste keer geëvalueerd. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-
klimaat 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

  

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 45 van 101 Voorgangsrapport 2016-2017 – luik mitigatie 9.02.2018 

6.5  SJABLOON VOOR EEN KLIMAATVISIEPLAN PER INSTELLING 
 Elke voorziening werkt tegen eind 2020 een klimaatvisieplan uit. In overleg met de sector wordt de 
inhoud van een klimaatvisieplan gedefinieerd. De minister stelt vervolgens een sjabloon ter beschikking. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

In samenspraak met de koepels werd de definitie van het klimaatvisieplan scherp gesteld: 
‘Het klimaatvisieplan geeft aan welke impact een voorziening vandaag heeft op het 
klimaat en welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen’. 

De thema’s van het klimaatvisieplan werden vastgelegd met bijhorend gewicht. Per 
thema werden ook de criteria bepaald. De vorm van het globaal preventieplan werd 
overgenomen, hierdoor wordt duidelijk per criterium de doelstelling, de prioriteit en de 
verantwoordelijke aangegeven. Het klimaatvisieplan valt uiteen in een rekenblad dat een 
score genereert en een bijhorende handleiding. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Verdere uitwerking van de handleiding bij het rekenblad. Enkele geselecteerde 
voorzieningen zullen de eerste versie van het klimaatvisieplan laten testen. Vervolgens 
uitrol naar alle voorzieningen. Blijvend feedback verzamelen. Per criterium (waar 
mogelijk) sjablonen aanreiken en inspirerende voorbeelden in de handleiding van het 
klimaatvisieplan integreren. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-
klimaat 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

6.6 KLIMAATVERANTWOORDELIJKE PER VOORZIENING 
 Er wordt vooropgesteld dat elke voorziening een personeelslid zal aanduiden die in haar/zijn 
tijdsbesteding ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt om de rol van klimaatverantwoordelijke op 
te nemen. Een voorziening kan er ook voor opteren om die rol in te vullen via het inhuren van externe 
expertise of door krachten te bundelen.  

De minister zal de koepelorganisaties inhoudelijk en financieel ondersteunen om hun sensibiliseringsrol 
met kennis van zaken op te nemen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De definitie van de klimaatverantwoordelijke werd scherp gesteld: ‘De 
klimaatverantwoordelijke is de contactpersoon van de voorziening die verantwoordelijk 
is voor de invulling van het klimaatvisieplan.’ 

Maandelijks overleg met de koepels is lopende, een eerste voorstel voor de financiële 
ondersteuning van de koepels werd aan het kabinet voorgelegd. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Bij de uitrol van het klimaatvisieplan (zie 1.5) hoort als eerste stap de aanduiding van een 
klimaatverantwoordelijke per voorziening. 

De financiële ondersteuning van de koepels in onderling overleg vastleggen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-
klimaat 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 

2016 

vastgelegd 

2017 2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat


exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

     

 

6.7 HERNIEUWBARE ENERGIE 
 Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie en groene stroom in het aankoopbeleid van 
voorzieningen die via raamovereenkomsten worden gefaciliteerd. 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Alle voorzieningen die beroep doen op het Vlaams Energiebedrijf als energieleverancier 
zetten reeds in op 100 % groene stroom. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Na de uitvoering van de energieprestatiediagnose op maat (zie 1.2) krijgen voorzieningen 
zicht op de mogelijke energiebesparende maatregelen die inzetten op hernieuwbare 
energie. Implementatie wordt gefaciliteerd door de uitrol van raamcontracten via het 
VEB. 

Bij de uitrol van het klimaatvisieplan (zie 1.5) worden voorzieningen gestimuleerd om bij 
het aankoopbeleid maximaal in te zetten op groene stroom. Rol voor de koepels om hun 
leden blijvend te sensibiliseren. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-
klimaat 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 
 
 
  

6.8 MONITORING EN OPVOLGING 
 Er worden tools voor monitoring en benchmarking van energieverbruik ontwikkeld. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

In artikel 12.2.2 van het Energiedecreet werd in april 2017 opgenomen dat op eenvoudig 
verzoek van het Vlaams Energieagentschap of uit eigen beweging, 
gezondheidsvoorzieningen alle informatie waarover ze beschikken en die van nut kan 
zijn voor het opstellen van het energierapport, ter beschikking van het Vlaams 
Energieagentschap stellen. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Uitrol TERRA door het VEB, gegevens van de distributienetbeheerders worden in TERRA 
geladen. 

 

Relevante websites, 
VR documenten 
achtergrond-info 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 

2016 

vastgelegd 

2017 2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://www.departementwvg.be/nieuws/ondertekening-engagementsverklaring-klimaat
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud
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exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

     

7 PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN WERK, 
ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 

7.1 MAATREGELEN OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE 
 
De mitigatiedoelstellingen halen tegen 2030 en 2050 veronderstelt voor alle maatschappelijke actoren ook 
en vooral de ontwikkeling en introductie van nieuwe technologie. De belangrijkste inspanning vanuit het 
EWI-domein ligt dan ook op de investering in innovatie. We doen dit op meerdere manieren. 

Voor de volledigheid vermelden we in eerste instantie het gewone open kanaal voor O&O-steun voor 
bedrijven via het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Immers, ondernemingen innoveren ook nu 
al volop vanuit een grote klimaatrelevantie, zowel om hun eigen (energie- en materiaal-) kosten te 
reduceren, als om hun producten en diensten te ontwikkelen die inspelen op de economische 
opportuniteit die de huidige klimaat-transitie ook is (bv. lichtgewicht materialen voor de automotive). 

Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de bottom-up kanalen die ter beschikking staan voor de 
onderzoekers binnen de Vlaamse universiteiten. Aangezien bij een aantal van die kanalen (strategische 
doctoraatsbeurzen, projecten strategisch basisonderzoek, het Industrieel Onderzoeksfonds) expliciet 
wordt gevraagd om in te zetten op maatschappelijke toepassing vormt dit een belangrijke basis voor 
toekomstige innovatie ten behoeve van de klimaatdoelstellingen. 

De overige innovatie gerelateerde initiatieven situeren zich vooral op het clusterbeleid, in de rol die onze 
strategische onderzoekscentra kunnen spelen, en in een innovatie-initiatief waarmee we de transitie naar 
een circulaire economie willen ondersteunen. In dat verband ondersteunen we ook het Capture initiatief 
in Gent, waar een nieuwe onderzoeksinfrastructuur en incubator wordt gebouwd met specifieke focus 
op beter beheer van afval en nevenstromen van materialen, waaronder CO2. 

In het clusterbeleid willen we de clusters van bedrijven via het clusterpact engageren om in hun 
innovatieprogramma’s klimaatdoelstellingen een prominente plaats te geven. Dit geldt in de eerste plaats 
voor de verschillende speerpuntclusters. Bij de nu reeds gefinancierde dossiers gaat het daarbij expliciet 
om de ontwikkeling van een nieuwe -meer duurzame- chemie, om beter recycleerbare en lichtere 
materialen, om een duurzamere logistiek, telkens doelstellingen die perfect passen in het klimaatbeleid. 

De recent ingediende energiecluster voorziet een bijzonder mooi programma waarbij op een hele waaier 
van technologische opportuniteiten zal worden ingezet, en waarbij ondernemingen de kans zullen krijgen 
om hun producten en diensten in een zo realistisch mogelijke setting te ontwikkelen. Bij goedkeuring 
zullen we ook hier voldoende middelen voorzien om de werking van deze cluster te ondersteunen. Deze 
cluster is ook perfect complementair met de werking van EnergyVille, waar de basis gelegd wordt voor 
veel van de technologieën die we de komende jaren nodig zullen hebben voor een duurzamere energie-
mix. 

Wat de Strategische Onderzoekscentra betreft, engageert imec, versterkt met de iMinds-werking op vlak 
van netwerken en ‘internet of things’, zich om verschillende cruciale technologieën te ontwikkelen die 
nodig zijn om hernieuwbare energie maximaal uit te rollen in een stedelijk gebied en in de industrie. Het 
gaat daarbij onder andere over performantere zonnepanelen, sterkere batterijen en technologie voor slim 
netbeheer. Bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie wordt onder andere ingezet op gewassen die 
minder bemesting nodig hebben, aangezien stikstofhoudende meststoffen een belangrijke bron blijven van 
broeikasgassen. Maar VIB ontwikkelt ook snelgroeiende gewassen die geschikt zijn om verwerkt te worden 



enerzijds tot biomaterialen, anderzijds tot verbeterde meststof. Flanders Make bouwt een programma uit 
rond de creatie van elektrische en hybride aandrijfsystemen die een dubbele energiewinst boeken omdat 
ze minder energie verbruiken én omdat ze de verspilling van energie verminderen. VITO is al twee 
decennia een voortrekker op het vlak van duurzame ontwikkeling in het algemeen en zet volop in op 
thema’s als hergebruik van grondstoffen, biogebaseerde economie, landgebruik en -via EnergyVille- 
energie. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

De instrumenten ter stimulering van O&O en innovatie zijn alle bottom-up-instrumenten.  
Er zijn geen thematische kanalen.  Wel krijgen ingediende projecten die een bewezen 
duurzaam karakter hebben, prioriteit. 

In de periode 2014 tot en met de eerste helft van 2017 werden er 57 O&O&I-projecten 
gesteund die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het halen van de doelstellingen 
die de Vlaamse overheid heeft onderschreven in het klimaat- en energiepact. 

De bedrijven namen bijna de helft van deze projecten voor hun rekening (25 projecten).  
Een derde waren academische initiatieven (18 projecten). 11 projecten zijn meer 
praktijkgericht (vanuit het hoger onderwijs of vanuit organisaties gericht op economische 
sectoren).  Ook specifiek voor de landbouwsector waren er 3 klimaat- en energiegerichte 
projecten. 

De financiële steun die de Vlaamse overheid via deze projecten aan de klimaat- en 
energiedoelstellingen gaf, vindt u in onderstaande tabel 

 Steun (mio EUR) 

Projecten op initiatief van  

de bedrijven 7,2 

de academische wereld 4,1 

het hoger onderwijs 3,6 

De landbouwsector 2,3 

  

Clusters  

 5,3 

TOTAAL 22,5 

 

Daarnaast is in 2016 ook een nieuw instrument gelanceerd om meer economische impact 
te genereren door het intensiever laten samenwerken van bedrijven en 
kennisinstellingen: de clusters.  Van de ondertussen goedgekeurde clusters zijn er zes die 
de klimaat- en energiedoelstellingen als hun belangrijkste of toch als een van hun 
belangrijkste ambities hebben.  Drie van deze clusters zijn bovendien opgezet als 
langlopende initiatieven (10 jaar): de energie-cluster Flux50, Catalisti gericht op duurzame 
chemie, en VIL gericht op slimme duurzame logistiek.   

Wat de Strategische Onderzoekscentra betreft (dd 3/2016): 

 (mio EUR) 2013-
2015 

Projecten op initiatief van  

Flanders Make 6 

iMinds 8,2 

VIB 5,7 

IMEC in Energyville 2,8 

VITO 36,3 

  

TOTAAL 59 
 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 
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Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

http://www.vlaio.be/themas/clusters 

http://www.vlaio.be/artikel/overzicht-van-de-speerpuntclusters 

http://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-onderzoek/strategische-
onderzoekscentra 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

9.600.000 5.000.000    

 

7.2 ALGEMENE INITIATIEVEN DIE (VERDER) ONDERSTEUND WORDEN. 
Via de Participatiemaatschappij Vlaanderen zijn meerdere participaties in bedrijven en worden 
financieringssystemen ter beschikking gesteld om grote projecten mogelijk te maken rond 
offshore/onshore windenergie, productie/installatie van zonnepanelen, organische fotovoltaïsche 
installaties, zonne-energiecentrales voor grote gebouw- en bedrijfsoppervlakten, marine-energie, 
energiebesparingsprogramma's voor overheidsgebouwen, drempelverlagende financieringssystemen voor 
energiebesparingen bij KMO’s, energie-efficiënte productie en distributie van waterstof, plug-insystemen 
voor warmtekrachtkoppeling ten behoeve van bedrijventerreinen en woonclusters. 

Via het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunen we via de Ecologiepremie die investeringen 
waarmee qua mitigatiedoelstellingen het meeste winst te halen valt. Zo wordt dit gesloten budget ingezet 
waar het de meeste impact heeft. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Ecologiepremie – EP-Plus: limitatieve lijst van technologieën werd op regelmatige basis 
aangepast.  

PMV heeft verschillende portfolios waarmee ze participeert in en voorziet in leningen en 
waarborgen voor energie-infrastructuur op het gebied van hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie: 

- Portfolio energie-infrastructuur: 12 investeringen met een waarde van meer dan 
50 miljoen EUR. 

- PMF Infrastructuurfonds: 7 investeringen met een waarde van meer dan 35 
miljoen EUR. 

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.   

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. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

PMV zal de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren in zogenaamde ESCO-bedrijven 
(Energy Service Companies). Deze nemen de investeringen in energie-efficiëntie over van 
andere bedrijven die dergelijke investeringen niet kunnen doen. In totaal zal er tegen 
2022 zo’n 100 miljoen euro beschikbaar gesteld worden door bijkomende financiering van 
banken en privébedrijven. Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan het 

http://www.vlaio.be/themas/clusters
http://www.vlaio.be/artikel/overzicht-van-de-speerpuntclusters
http://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-onderzoek/strategische-onderzoekscentra
http://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-onderzoek/strategische-onderzoekscentra


stimuleren van investeringen bij kmo’s. Door met PMV te investeren in ESCO-initiatieven 
tracht PMV de markt een impuls te geven en drempelvrees bij andere private 
investeerders weg te nemen. Concreet zal PMV investeren in projecten, ESCO’s of ESCO-
fondsen waarbij naast elke euro die PMV investeert, minstens één euro aan private 
middelen ingebracht worden. Op deze manier activeert PMV het voor dit type 
investeringen beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen. Er wordt een rendement van 5 à 
6 % op geïnvesteerde middelen vooropgesteld. Het beheer gebeurt door private 
beheerders. Door het aanbod te stimuleren, wordt meer aandacht gevestigd op het 
belang van investeren in energie-efficiëntie en kan onze Vlaamse economie mee 
ondersteund worden in het behalen van de Vlaamse, Belgische en Europese 
klimaatdoelstellingen. 

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.  

Strategische ecologiesteun:  

- Vereenvoudiging en digitalisering aanvraagformulier 
EP-Plus:  

- Technologieën met een terugverdientijd van minder dan drie jaar worden van 
de lijst geschrapt.  

- De subsidiepercentages worden opgetrokken om de aankoop van 
milieuvriendelijke vrachtwagens, aangedreven op aardgas, te stimuleren. Dit 
gebeurt conform de afspraken met het departement Mobiliteit. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

http://www.vlaio.be/themas/ecologiesteun 

Voorzien / vastgelegd 
Budget exclusief 
Vlaams Klimaatfonds 
in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

EP-Plus:  

€ 7.979.593,49 

STRES:  

€ 2.750.200,00 

EP-Plus en 
STRES samen:  

Vastgelegd 
30/9: € 
16.044.301,94 

Nog vast te 
leggen 

€ 8.820.698 

€ 20.065.000  € 20.065.000 € 20.065.000 

8 JOKE SCHAUVLIEGE, VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, 
NATUUR EN LANDBOUW 

8.1 BIJKOMENDE STIMULERING VAN INVESTERINGEN MET MITIGEREND 
KLIMAATEFFECT VIA HET VLIF 

Bij de start van PDPO3 op 1 januari 2015 werd reeds een uitgebreide screening gedaan van alle beschikbare 
investeringsmogelijkheden in de land- en tuinbouwsector met mitigerend klimaat effect. Deze 
investeringstypes worden nu reeds ondersteund ten belope van 30% van de subsidiabele investeringskost.  

In navolging van de ronde tafel klimaat voor de land- en tuinbouwsector en de AMSstudie 
‘klimaatmitigatie en landbouw: een literatuurstudie’, werd een aantal bijkomende 
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investeringsmogelijkheden geïdentificeerd die thans niet subsidiabel zijn of waarvan het 
mitigatiepotentieel nog onvoldoende opgenomen is in het VLIF-duurzaamheidskader. Het betreft zowel 
een verhoging van het actuele ondersteuningspercentage (15% -> 30%) voor bepaalde investeringen als 
uitbreiding van de actueel in aanmerking komende investeringstypes. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Alle investeringen op landbouwbedrijven en bepaalde agrovoedingsbedrijven met het 
oog op energiebesparing, hernieuwbare energie, reductie lachgas en methaan, … krijgen 
klimaatcode (30% subsidie) en worden betaald met klimaatfonds aan 100%. Na uitputting 
wordt dit verder gefinancierd met reguliere VLIF-middelen.  Indien wetenschappelijke 
studie aantoont dat nieuwe investeringen positief effect op klimaat hebben, kan dit op 
VLIF-lijst komen.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Flexibele en permanente aanpassing van de VLIF – lijst met technologieën 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

www.vlaanderen.be/landbouw/vlif  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 3,6 MEUR   1,1 MEUR   

 

8.2 SENSIBILISERING OP VLAK VAN PRAKTIJKRIJPE 
BROEIKASGASREDUCERENDE TECHNIEKEN IN DE VLAAMSE LAND- EN 
TUINBOUW 

Voor de jaren 2017 en 2018 wordt -parallel aan de oproep voor demonstratieprojecten- jaarlijks een oproep 
voor begeleidingstrajecten klimaat gelanceerd. De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie 
binnen deze oproep moeten specifiek inspelen op klimaat (mitigatie en/of adaptatie) en de begeleiding 
van landbouwers om, op maat van hun bedrijf, klimaatmaatregelen toe te passen. Deze 
begeleidingstrajecten betreffen in de eerste plaats het informeren van landbouwers: over de 
wisselwerking tussen landbouw en de klimaatverandering, de rol die landbouw kan spelen in strijd tegen 
deze klimaatverandering, de bestaande (steun)maatregelen m.b.t. klimaat, het effect op andere 
milieuaspecten en een kosten- batenanalyse van klimaatvriendelijke landbouwpraktijken. Daarnaast zijn 
bedrijfsbezoeken een meer praktijkgerichte manier van informeren. 

De begeleiders van de landbouwbedrijven vervullen daarnaast ook een schakelfunctie door de 
landbouwer in contact te brengen met betrokken experten, overheden en ev. collega-landbouwers. Op 
die manier wordt de landbouwer geïnformeerd rond en gesensibiliseerd om klimaatvriendelijke 
landbouwpraktijken toe te passen op zijn bedrijf en hierbij ook begeleid. 

De klimaatvriendelijke landbouwpraktijken die aan bod zullen komen betreffen de niet-energetische 
landbouwemissies (CH4, N2O) en koolstofopslag in de bodem. 

Concreet zal er gewerkt worden met een nieuwe oproep in 2017 en in 2018 ‘Begeleidingstrajecten 
landbouw – klimaat’ voor telkens maximaal 200.000 euro. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Voorbereiding kaderopdracht voor ILVO voor de uitvoering van een begeleidingstraject 
voor klimaatmaatregelen  

 



Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Opmaak offerte, gunning + uitvoering opdracht, opvolging via stuurgroep 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

volgt 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

  1,9 MEUR   

 

8.3 VERVOLGTRAJECT VAN HET PROJECT ENERPEDIA 2.0 
Energie maakt actueel 23% uit van de landbouwemissies (1.544 kton in 2014). Er is dus nog potentieel voor 
energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie. Energie is echter niet de 
corebusiness van de landbouwer, die tegenwoordig van alle markten thuis moet zijn. De nodige 
achtergrondkennis om goede beslissingen te nemen aangaande energie is dikwijls te weinig aanwezig. 

Er moet verder ingezet worden op bewustmaking, zeker gericht naar dat deel van de landbouwers dat 
moeilijker te bereiken is, minder vaak aanwezig is op studiedagen of minder vakliteratuur lezen. 
Plaatselijke kenniscoöperaties rond energie wierpen in het verleden al veel vruchten af. Ook door 
individuele landbouwers proactief te contacteren en te informeren (op het erf), worden landbouwers 
bereikt die minder/niet bereikt worden door de reeds bestaande voorlichtingskanalen.  

Via het vervolgtraject Enerpedia 2.0 wordt onder meer via verschillende praktijkcentra onafhankelijk 
advies op maat van het bedrijf gegeven voor wat betreft energiebeslissingen, waarbij de landbouwer 
‘ontzorgd’ wordt. Onafhankelijk advies op maat kan zo een erg positieve impact hebben op het aantal 
investeringen in duurzame energie en energiebesparing. 

Enerpedia 2.0 is complementair met het huidige adviessysteem Kratos. Enerpedia 2.0 is een laagdrempelig 
energieadviessysteem dat verder gaat dan Kratos en begeleiding bij de investering zelf voorziet.  

Anders dan in de vorige projectperiode (2014-2017) zal in de volgende periode van Enerpedia 2.0 (2017-
2020): 

• meer ingezet worden op individuele begeleiding; 

• gebruik worden gemaakt van lerende netwerken of een andere vorm van plaatselijke 
kenniscoöperaties; 

• meer thematisch gewerkt worden rond nieuwe investeringen/technieken. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Sluiting overheidsopdracht betreffende de invulling van het engagement 8.3 van het 
Vlaams Energie- en Klimaatpact in het beleidsdomein landbouw- en visserij (Bestek nr. 
DLV/ABCO/2017/2) 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Uitvoering overheidsopdracht, opvolging via stuurgroep 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

www.enerpedia.be 
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Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 399.118,5 euro    

 

8.4 ONTWIKKELEN PRAKTIJKGIDS KLIMAAT LAND- EN TUINBOUW EN 
BEGELEIDENDE WEBTOOL VOOR DE GEBRUIKER 

 
Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke praktijkgids met een overzicht van mogelijke 
klimaatmaatregelen per type landbouwbedrijf/deelsector, bij voorkeur vanuit Kenniscentrum Klimaat (zie 
maatregel ‘kenniscentrum klimaat’).  

De praktijkgids zal toelaten om landbouwers up-to-date informatie te vinden over welke 
klimaatvriendelijke technieken er op de markt bestaan. 

De voorziene stappen hiervoor zijn: 

• Maatregelen uit de brochure ‘Goed geboerd? Ook het klimaat is u dankbaar!’ worden 
geconcretiseerd en gespecifieerd per sector. Ook de haalbaarheid en de klimaatimpact van deze 
maatregelen wordt herbekeken in kader van het huidige investerings-/onderzoeks-/regulerend 
kader; 

• Uitwerking van online tool, waarbij op interactieve wijze klimaatmaatregelen virtueel toegepast 
en kosten-baten op het eigen bedrijf berekend worden. Hierbij zal IT-assistentie (al dan niet extern) 
nodig zijn; 

• Publicatie en bekendmaking van de online klimaattool. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Vervat in kaderopdracht voor ILVO zie 1.2 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

     

 

8.5 WETENSCHAPPELIJK EN PRAKTIJKONDERZOEK ZORGEN VOOR DE 
ONTWIKKELING VAN HAALBARE EN UITVOERBARE 
KLIMAATMAATREGELEN VOOR DE LANDBOUWSECTOR 

 



Ontwikkeling van een kader, financiering en sturing van het wetenschappelijk, toegepast 
praktijkonderzoek met het oog op haalbare en uitvoerbare landbouwmaatregelen die methaan-, lachgas- 
en CO2- (bodem)emissies reduceren, maar die tegelijkertijd ook oog hebben voor de aanpassing van de 
Vlaamse landbouwsector aan de klimaatverandering en voor andere duurzaamheidsaspecten (milieu, 
dierenwelzijn…). De aanpak van het landbouwonderzoek moet dus integraal zijn (i.e. rekening houden met 
diverse duurzaamheidsaspecten), rekening houden met de Vlaamse omgevingsfactoren en meetbare 
resultaten opleveren. 

Naast energiegebruik (23%) zijn eerder complexe biologische processen bij vertering, mestopslag, 
bemesting en opslag/afbraak van organische stof in de landbouwbodems verantwoordelijk voor zowat 
77% van de emissies van broeikasgassen in CO2-equivalenten. 

Recente literatuurstudies ‘Klimaatmitigatie in Landbouw’ (AMS, 2016) en ‘Koolstofopslag onder grasland en 
andere bodembeheersmaatregelen’ (ILVO, 2016) geven aan dat er nog mogelijkheden zijn om de emissies 
van methaan, lachgas en CO2 te verminderen op vlak van plantaardige productie, kwaliteit- en 
samenstelling van de voederrantsoenen, diermanagement, koolstofopslag in de bodem, …  

Nieuwe maatregelen, die tevens rekening houden met neveneffecten op andere duurzaamheidsaspecten, 
zullen eerder van technologische aard zijn. Om de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van maatregelen in 
te schatten moet het onderzoek geïntensiveerd worden en moet geïnvesteerd worden in de uitrol van de 
resultaten hiervan binnen de land- en tuinbouwsector. 

Meer nog voor vleesvee dan voor melkvee zijn er op vlak van voederkwaliteit- en samenstelling, 
stalmestbeheer… mogelijkheden om broeikasgasemissies te reduceren. Ook voor deze sector moet het 
wetenschappelijk en praktijkonderzoek oplossingen aanbrengen om de Vlaamse vleesveehouders te 
ondersteunen in hun zoektocht naar win-win maatregelen voor zowel een rendabele als 
klimaatvriendelijke bedrijfsuitbating. 

Land- en tuinbouwbedrijven, gewassen en productiedieren moeten zich ook aanpassen aan de gevolgen 
van de klimaatverandering. Ontwikkelingen moeten best inspelen op zowel mitigatie als adaptatie. 

Betrokken instellingen uit de sector en het beleid (Departement Landbouw en Visserij (DLV), 
kennisinstellingen via Agrolink, landbouworganisaties, toelevering, afzet…) organiseren zich in een 
kenniscentrum klimaat (zie 8.6) om dit landbouwonderzoek rond klimaat te sturen en uit te voeren.  

Deze maatregel kan vanaf 2017 operationeel zijn. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Beperkt onderzoek vervat in kaderopdracht voor ILVO + eigen onderzoek ILVO 
(expertisecentrum klimaat) 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Onderzoek/Klimaat-en-
landbouw.aspx#.WdZI5_4Um70 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 
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8.6 OPRICHTING VAN EEN STRUCTUREEL KENNISCENTRUM KLIMAAT 
VOOR DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR OM EXPERTISE OP TE 
BOUWEN OVER KLIMAATMAATREGELEN IN DE LANDBOUW 

 
De Vlaamse land- en tuinbouwsector is zeer divers waarbij de aanwezige kennis versnipperd zit over de 
sector, praktijkcentra, kennisinstellingen, …  

Er is nood aan een structureel kenniscentrum waarbij expertise wordt opgebouwd en zorgt voor de 
bundeling van alle bestaande en toekomstige kennis inzake klimaattechnologie in de landbouw- en 
visserijsector. 

Het is van belang dat dit kenniscentrum: 

• divers en flexibel is samengesteld, afhankelijk van het subthema moeten kennispoolen 
samengesteld worden met expertise uit de praktijkcentra, voorlichting, kenniscentra, sector,… (cfr. 
Enerpedia); 

• voor alle actoren herkenbaar en aanspreekbaar is, zodat de kennis zich daar kan verzamelen en 
gebruikt kan worden; 

• kennis kan verspreiden in de praktijk, dit zou hand in hand moeten gaan met het stimuleren en 
toepassen van die kennis op bedrijfsniveau via voorlichting, individuele begeleiding, … 

• landbouwmaatregelen kan beoordelen op hun mitigatie- en adaptatie potentieel. Er zijn vele 
landbouwklimaatmaatregelen die kunnen worden genomen. Het is belangrijk om het mitigatie- 
(en adaptatie)-potentieel van die technieken tegenover elkaar te kunnen vergelijken. Maar 
daarnaast moet ook de haalbaarheid in al zijn facetten (bedrijfseconomisch, best beschikbare 
technieken, neveneffecten, …) onderzocht worden. Beoordeling ervan zou het beleid (onderzoek, 
stimulering, …) mee moeten sturen. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Expertisecentrum is opgericht. Er wordt van hieruit gerapporteerd aan de werkgroep 
landbouw en klimaat. Deze laatste ziet toe op een goede uitvoering en opvolging van de 
engagementen en andere klimaatmaatregelen vanuit landbouw 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

/ 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Onderzoek/Klimaat-en-
landbouw.aspx#.WdZI5_4Um70 
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8.7 METEN IS WETEN EN WETEN IS REKENEN! HET KLIMAATEFFECT VAN 
LANDBOUWMAATREGELEN KWANTIFICEREN VOOR DE 
KLIMAATBOEKHOUDING 

VMM (trekker), DLV, DLNE, kennisinstellingen,… starten een werkgroep op om de mitigatie-effecten van 
landbouwmaatregelen kwantitatief te bepalen en deze, indien mogelijk, op te nemen in de 
klimaatboekhouding. 

Veel maatregelen die vandaag al in de sector worden toegepast omwille van andere milieudoelstellingen, 
randvoorwaarden GLB, hernieuwbare energie en biomassa,… met een positief effect op BKG-reductie 
worden niet gevaloriseerd in de klimaatboekhouding. 

Als het broeikasgasreductiepotentieel van maatregelen ook effectief ingeschat wordt (kg/ton CO2-eq.) 
kunnen deze maatregelen met het huidige instrumentarium verder uitgerold worden in de sector. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Een aparte werkgroep hierrond wordt opgestart met VMM als trekker. Dit is voorzien in 
najaar 2017. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Doorrekening van klimaatmaatregelen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

/ 
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8.8 KOOLSTOFOPSLAG IN LANDBOUWBODEMS VERHOGEN DOOR TE 
WERKEN AAN DE BODEMVRUCHTBAARHEID 

De landbouwsector kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door de reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen maar ook door CO2 onder de vorm van organische stof op te slaan in de bodem. 

De nog af te ronden literatuurstudie ‘Koolstofopslag onder grasland en andere bodembeheersmaatregelen’ 
(ILVO, 2016) geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor koolstofopslag in de landbouwbodems in Vlaanderen. 
Om haalbare technieken verder ingang te laten vinden in de praktijk zullen deze bij voorkeur geïntegreerd 
worden in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.  

Op basis van het voorliggend EU-klimaatbeleid wordt vanaf 2020 de mogelijkheid voorzien om een aantal 
LULUCF-kredieten op te bouwen onder meer door opslag van stabiel organisch materiaal (bodem C). De 
maximale hoeveelheid kan gebruikt worden om de klimaatdoelstellingen gedeeltelijk in te vullen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

ILVO lijstte al de noden m.b.t. koolstofmonitoring en maatregelen voor koolstofopbouw 
(+ bijhorende financieringskanalen/wijzen) op in een bevattelijke nota. De ontwikkeling 
van de maatregelen en financiering/monitoring ervan wordt gekoppeld aan de 
kaderopdracht, en zit dus ook vervat in het budget van 1,9 mi€. De opzet van een 
monitoringsnetwerk werd door VPO uitbesteed in de vorm van een overheidsopdracht. 
Het is nog te bekijken hoe landbouwgronden hierin kunnen passen. 
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Relevante websites, 
VR documenten, 
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8.9 STIKSTOFEFFICIËNTIE VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 
VERHOGEN  
 

De stikstofefficiëntie van de Vlaamse agro-businessketen bedraagt 14% (Coppens et al., 2016). Dit betekent 
dat voor elke 100 kg stikstof input in het landbouwsysteem slechts 14 kg stikstof (N)geconsumeerd wordt. 
De resterende inputs gaan verloren tijdens de verschillende processen van grondstof tot eindproduct. 
Deze verliezen hebben een directe en indirecte impact op de milieukwaliteit en dragen bij tot de emissies 
van broeikasgassen. Emissies met een directe impact zijn nitraat, ammoniak en lachgas, terwijl stikstofgas 
(N2) geen directe negatieve impact heeft, maar deze verliezen gepaard gaan met een energiekost om deze 
verloren stikstofterug als kunstmest in het systeem te brengen. 

Een verhoging van de stikstofefficiëntie van de volledige keten van de voedselproductie door een 
geïntegreerde aanpak van de N-inputs, N-outputs en N-verliezen zal leiden tot een reductie van de 
stikstofverliezen, wat een positief effect zal hebben op de broeikasgasemissies. 

Deze maatregel stelt een verdubbeling voor van de stikstofefficiëntie van de Vlaamse agro-businessketen 
tegen 2030. 

Dit zal worden gerealiseerd met verschillende acties in de primaire productie, maar ook de toelevering en 
de verwerking. Voor de primaire productie zijn mogelijke acties: 

• Het opstellen van stikstofbudgetten (cf. kringloopwijzer in Nederland) om inzicht te krijgen in de 
stikstofcyclus en -verliezen op individuele bedrijven; 

• Verderzetting van de aanpak aan de bron met nutriëntenarme voeders; 

• Efficiëntie van de bemesting verhogen door toepassing van de 4 J’s (juiste mestsoort, juiste dosis, 
juiste timing, juiste plaats). Voorbeelden van acties zijn het stimuleren van bemestingsplanning, 
bemestingsadviezen, collectieve mestopslag in akkerbouwregio’s); 

• Transitie van de mestverwerking van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie 
waardoor stikstof in de cyclus gehouden wordt; 

• Precisielandbouw zowel in de rundveevoeding als bij de aanwending van nutriënten; 

• Ontwikkelen van digitale tools voor de landbouwers. 

 

De instrumenten die hiervoor in aanmerking komen zijn: 

• Onderzoek en ontwikkeling naar o.a. opstellen van nutriëntenbudgetten, nutriëntenrecuperatie…; 



• Voorlichting, o.m. door demo- (efficiëntie van bemesting) en pilootprojecten 
(nutriëntenrecuperatie); 

• Begeleiding van land- en tuinbouwers; 

• Wetgevend kader; 

• VLIF- of andere steunmechanismen. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Eerste verkennend overleg tussen VLM en ILVO in augustus 2017. Doel van de vergadering: 
eerste stappen identificeren inzake : 

• Valoriseren van lokale organische stromen om het koolstofgehalte van de 

landbouwbodems te verhogen 

• Verbeteren van de stikstofefficiëntie van de agrovoedingssector 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Inzicht verwerven in de berekeningsmethodiek van de stofstroomanalyse (hoe komt men 
tot de verschillende input- en outputstromen voor de agrovoedingsketen in deze studie). 
Vervolgens in kaart brengen in welke schakels van de keten welke verliezen optreden en 
hoe groot deze zijn om nadien gerichte maatregelen, acties en instrumenten te kunnen 
voorstellen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 
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8.10 VERHOGEN VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE VAN 
LANDBOUWBODEMS DOOR HET VALORISEREN VAN LOKALE 
ORGANISCHE STROMEN  

 
De daling van het organisch koolstofgehalte in de bodem lijkt de laatste jaren te stabiliseren (op basis van 
gegevens Bodemkundige Dienst van België). Vanuit het oogpunt van klimaatmitigatie (en indirect ook -
adaptatie) moet gestreefd worden naar een hoger gemiddeld organische koolstofgehalte in de Vlaamse 
landbouwbodems. Echter het gebruik van dierlijke mest als bron van organisch materiaal is beperkt door 
de nutriëntenverliezen die hiermee gepaard kunnen gaan. Om het aanbod van organische stof naar de 
bodem te verhogen, moet dus op zoek gegaan worden naar andere stromen. Om de impact van transport 
te beperken, wordt hierbij voorrang gegeven aan lokale organische stromen zoals beheersresten uit 
natuurgebieden, bermmaaisel, oogstresten en andere stromen met een hoog C-gehalte. 

Mogelijke acties bij deze maatregel zijn: 

• Identificeren en karakteriseren van de stromen die in aanmerking komen voor valorisatie; 

• Opzetten van lokale netwerken voor de inzameling, verwerking en verdeling van de stromen; 

• Opzetten van een wetgevend kader om valorisatie van bedrijfsvreemde stromen op 
landbouwbedrijven te faciliteren zonder afbraak te doen aan de principes van de geldende 
milieuwetgeving. 
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Eerste verkennend overleg tussen VLM en ILVO in augustus 2017. Doel van de vergadering: 
eerste stappen identificeren inzake Valoriseren van lokale organische stromen om het 
koolstofgehalte van de landbouwbodems te verhogen 

• Verbeteren van de stikstofefficiëntie van de agrovoedingssector 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Knelpunten in wetgeving aanpakken + verder wetenschappelijk onderzoek 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 
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8.11 “OPMAAK EN UITVOERING ACTIEPLAN REDUCTIE UITSTOOT VAN F-

GASSEN 2015-2020 

Doel is het creëren van een dynamiek dat het Vlaamse Gewest in staat stelt om op langere termijn (2030 
en later) de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen genoemd) tot een minimum te beperken. 

Een reductie van de uitstoot van F-gassen zal in grote mate gerealiseerd worden door de verplichtingen 
(onder meer afbouw van het gebruik, verbodsbepalingen) die zijn opgenomen in EU-verordening 517/2014 
betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Het actieplan F-gassen moet zorgen voor een correcte toepassing 
van deze verordening en ondersteunt de doelstellingen van deze verordening. Het actieplan bevat ook 
aanvullende maatregelen die mikken op een meer ambitieuze en snellere reductie van de uitstoot van F-
gassen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de actie die op relatief korte termijn gevoelige reducties 
van F-gasuitstoot in de chemische industrie beoogt. Er wordt ingeschat dat de implementatie van de EU-
verordening in combinatie met dit actieplan in 2020 moet leiden tot een reductie van tenminste ongeveer 
400 kton CO2-eq t.o.v. het BAU-scenario tot 1802 kton CO2-eq. 

Na 2020 worden sterkere reducties verwacht. Tegen 2030 zou de uitstoot ten opzichte van 2020 met nog 
800 kton CO2-eq dalen tot 1 Mton CO2-eq. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Voor wat de uitstoot van F-gassen in de chemische industrie betreft, wordt regelmatig 
overleg gepleegd. Een actieprogramma is opgesteld en investeringen die de uitstoot van 
F-gassen moeten terugdringen worden voorbereid. De uitvoering van de maatregelen die 
in 2020 moeten leiden tot een emissiereductie zit 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 plaatste 
de problematiek van de F-gassen extra in de kijker. 

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 nieuwbrief 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 
consulteerbaar 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 dept. 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 ook 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 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 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.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

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 werd alvast 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 
in 2018-2020 dit verder op te volgen en waar nodig bijkomende initiatieven op te starten 
om deze uitstoot terug te dringen.  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.lne.be/f-gassen 

 

https://www.lne.be/f-gassen
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8.12. REDUCTIE LACHGASEMISSIES CAPROLACTAMPRODUCTIE 

De caprolactamproductie is een significante bron van zowel lachgasemissies (N2O) als NOx-uitstoot in 
Vlaanderen. De lachgasemissies -in Vlaanderen afkomstig van slechts één bedrijf- maken meer dan 1,5% uit 
van de Vlaamse niet-ETS-BKG-emissies. Het is samen met de F-gasemissies van een ander chemisch bedrijf, 
de enige belangrijke (> 0,5 Mton CO2-eq) resterende bron van industriële emissies van broeikasgassen in 
Vlaanderen die nog niet onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt. 

De doelstelling van deze maatregel is om te komen tot een doorgedreven reductie van de lachgasemissies 
van deze caprolactamproductie, en tegelijkertijd de bijhorende NOx-uitstoot significant te reduceren.  

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

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. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

• tegen eind 2019 moet de bouw en indienstname van de end-of-pipe techniek 
bij de wastoren gerealiseerd worden; 

• vanaf 2020 geldt voor de productie van caprolactam een emissiegrenswaarde 
op jaarbasis van 7 kg N2O/ton caprolactam; 

• de haalbaarheid van bijkomende reductiemaatregelen ter vermindering van 
N2O-emissies wordt verder onderzocht, op basis waarvan beslist zal worden of 
de emissiegrenswaarde voor N2O verder aangescherpt wordt na 2020; 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

- 
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8.13. KOOLSTOFAFVANG EN GEBRUIK (CARBON CAPTURE AND USAGE – 

CCU) 

Met zogenaamde Carbon Capture & Use-technieken (CCU) is CO2 geen afvalstroom meer, maar een 
grondstof voor heel wat toepassingen. Aanvankelijk werd CO2 voornamelijk in de voedingsindustrie 
gebruikt, maar sinds kort wordt CO2 ook aangewend voor de vervaardiging van bouwmaterialen, 
brandstoffen en diverse chemische molecules. 

CCU vormt een veelbelovende optie om de nodige emissiereducties te realiseren in de energie-intensieve 
industrie, die nauw aansluit bij het Vlaamse industriële profiel en de aanwezige expertise. 

Om de ontwikkeling van CCU verder te ondersteunen voeren we volgende acties uit: 

• We brachten de meest efficiënte CCU-technieken in kaart; 

• Op Europees niveau zien we erop toe dat de belangrijkste Europese regelgevingen een voldoende 
stimulans vormen voor CCU, onder andere het EU ETS;  

• We onderzoeken hoe de bestaande Vlaamse ondersteuningsinstrumenten afgestemd kunnen 
worden op CCU-projecten 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Op 5 oktober 2016 is zoals aangegeven de studie gepubliceerd waarin CCU-projecten in 
Vlaanderen worden geïnventariseerd en waarin zicht gegeven wordt op mogelijk 
ondersteuningsbeleid. In navolging hiervan heeft Vlaanderen op Europees niveau actief 
geijverd om CCU-projecten te kunnen ondersteunen, onder meer via de opname van CCU 
als projectcategorie in het nieuwe Europese innovatiefonds. 

Binnen Vlaanderen vond in juni 2017 op initiatief van departement omgeving een 
coördinatievergadering plaats met de CCU  onderzoekgemeenschap en de relevante 
financieringsinstanties. Als concreet gevolg kwam hier uit dat er een aanvraag voor CCU 
financiering is ingediend via de call transitieprioriteiten. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Op Europees niveau dienen de regels verder aangepast te worden om CCU te faciliteren, 
onder meer inzake de ETS-regelgeving en de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Daarnaast 
hopen we in Vlaanderen een grootschalig onderzoek- en demonstratieproject inzake 
CCU te realiseren. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.lne.be/co2-als-grondstof-afvang-en-gebruik-van-co2-ccu 
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8.14. REDUCTIE VAN METHAANSLIP BIJ GASMOTOREN 

Bij de verbranding van aardgas in WKK-gasmotoren (hetgeen vnl. in de glastuinbouw courante praktijk 
is) komt een deel van het onverbrande zuivere aardgas (CH4) in de rookgassen en zo in de atmosfeer 
terecht. Het optreden van deze methaanslip (en dus emissies) was redelijk lang onbekend, maar krijgt de 
laatste jaren (zowel in België, maar ook in Nederland en andere landen) verhoogde aandacht. Sinds kort 
zijn ook specifieke (hoge) emissiefactoren (ton CH4 per TJ ingezette aardgas) op internationaal niveau 

https://www.lne.be/co2-als-grondstof-afvang-en-gebruik-van-co2-ccu
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(UNFCCC) vastgelegd om met deze specifieke emissiebron rekening te houden in broeikasgasemissie-
inventarissen. 

Dit heeft er mede toe geleid dat in de Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris de laatste jaren 3 tot 4 kton 
CH4, of 75 tot 100 kton CO2-eq aan deze methaanslip wordt toegewezen, en de trend is in stijgende lijn. Dat 
impliceert mede dat deze methaanslip een deel van de broeikasgasreductie door het gebruik van WKK-
gasmotoren tenietdoet. 

Het verder terugdringen van deze methaanslip is nochtans technisch haalbaar, ofwel via 
designverbeteringen, dan wel via de plaatsing van methaan-oxidatiekatalysatoren. 

Ook in Nederland is een dergelijke maatregel geïdentificeerd als mogelijkheid tot een verdere reductie van 
niet-CO2 broeikasgassen. 

Het reductiepotentieel van deze maatregel wordt verder onderzocht, het overleg hierover met de 
betrokkenen is opgestart. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Op 25 oktober 2016 is er een eerste verkennend overleg geweest met de rechtstreeks 
betrokkenen (COGEN Vlaanderen, enkele fabrikanten van aardgasmotoren). Op dit 
overleg werd beschreven wanneer methaanslip optreedt, welke technische maatregelen 
kunnen genomen worden om het te vermijden, en wat mogelijke beleidsmaatregelen 
zouden kunnen zijn. Dit overleg werd voorlopig niet verdergezet. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

In het onderzoeksprogramma van het Departement Omgeving zijn middelen voorzien om 
een beperkte studie uit te voeren die verder ingaat op 1) de technische maatregelen die 
kunnen worden genomen, en 2) welke beleidsmaatregelen kunnen worden genomen.  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

  25.000 euro   

8.15. NIEUWE AANGEPASTE EISEN TOEZICHT VOOR CENTRALE 

VERWARMINGSTOESTELLEN 

Voor stooktoestellen op gasvormige brandstof werden nieuwe eisen goedgekeurd die vanaf 1 januari 2018 
zullen in werking treden. Er wordt niet meer gedifferentieerd naar bouwjaar van deze stooktoestellen. De 
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, onderhouden 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, onderhouden en verwarmingsaudits van erkende technici met als doel de 
kwaliteit hiervan op te drijven. Het ging om jaarlijks 710 technici 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, aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. 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. 

8.16. UITVOERING VAN HET “UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK EN 

GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL 2016-2022”  

De uitvoering van het “uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022” dat o.m. zal 
zorgen voor een vermindering van de broeikasgasemissies door een vermindering van de hoeveelheid te 
verbranden restafval en een vermindering van de verwerking van primair restafval. De belangrijkste 
componenten van dit plan die effect hebben op de BKG-uitstoot zijn: 
 
- selectieve inzameling kunststoffen verhogen 
 

Deze kunststoffen inzetten als recyclaat (dus vermijden virgin kunststoffen). Samengesteld uit 3 acties, 
namelijk 1) verplichte inzameling harde kunststoffen via recyclageparken, 2) uitbreiding plastiek fractie 
in PMD en 3) selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven. Deze maatregel is redelijk snel toepasbaar 
met resultaat vanaf 2018. 
 

- selectieve inzameling van textiel van 7,6 kg/inwoner naar 10,6 kg/inwoner 
 

Textiel kent toepassingen in hergebruik en recyclage. Dit betekent een gestage daling van textiel in 
restafval vanaf de beginperiode nieuw uitvoeringsplan, dus vanaf 2016. 

 
- hergebruik van 5 naar 7 kg/inwoner 
 

Als de huidige trend aangehouden blijft, gestage groei van het hergebruik van 5 kg/inwoner nu tot 7 
kg/inwoner in 2022. 
 

- diverse, andere acties: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen en meubelen en 
selectieve inzameling evenementen 

 
Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen en meubelen kan ingevoerd worden na 
2018, selectieve inzameling evenementen zou van start kunnen gaan in 2016. 
 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Selectieve inzameling kunststoffen verhogen 

Om de afzetmarkt voor kunststofrecyclaten te stimuleren, is een studie gestart om input 
te leveren voor het duurzaam aankoopbeleid van de overheid en de potentiële afzetmarkt 
voor kunststofrecyclaat in kaart te brengen. We richten onze pijlen op die 
product(groep)en die in grote mate worden aangekocht door overheidsinstellingen, bij 
voorkeur geproduceerd worden door de Vlaamse of Belgische bedrijven en waarvoor 
(deels) recyclaat zou kunnen worden ingezet, zonder in te boeten aan kwaliteit of 
technische vereisten. Gerecycleerde kunststoffen worden al gebruikt in verscheidene 
producten, maar hier wordt zelden over gecommuniceerd. Rond het gebruik van 
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recyclaten bestaat namelijk nog steeds een negatieve perceptie en er is nood aan een 
degelijk systeem voor recycled content om het nodige vertrouwen te scheppen. De OVAM 
wil de afzet van kunststofrecyclaat stimuleren en erkent duurzame overheidsaankopen als 
belangrijk instrument hiervoor.  

Er wordt meer en meer ingezet op de selectieve inzameling van kunststoffen en er wordt 
ook al een stuk van deze kunststoffen vrij hoogwaardig gerecycleerd. Toch is nog veel 
vooruitgang nodig om de circulaire ambitie waar te maken. Om een toekomstvisie te 
ontwikkelen van hoe we in Vlaanderen kunnen bijdragen aan het sluiten van de kringloop 
van de kunststoffen wordt in 2017 een studie opgezet met de betrokken sectoren 
(kunststofverwerking, chemie, afvaloperatoren), de teams Circulair en Kunststoffen van 
OVAM en Summa. Onderzoeksvragen zijn:  

• Wat moet er gebeuren in de toekomst om de kunststofketen te sluiten? 

• Wat is de specifieke context in Vlaanderen en de invloed van andere landen? 

• Wat zijn onze troeven, waar moeten we nog aan werken? 

•  
Selectieve inzameling textiel verhogen 

Organisaties in verschillende sectoren moeten regelmatig een groot volume textiel zien 
kwijt te raken. Het gaat hierbij bijv. afgedankte werkkledij, uniformen, veiligheids- en 
andere schoenen, … Ook de zorgsector met bedlinnen, hygiënisch textiel, schorten,… hoort 
in dit rijtje thuis. Door gebrek aan kennis willen zij zich vaak zo snel mogelijk ontdoen van 
dit 'afval'. Als zij echter correcte informatie ontvangen en gesensibiliseerd worden om de 
juiste kanalen aan te spreken of zelf een project op te zetten, kan het circulair verhaal voor 
textiel een stevige boost krijgen. 

Er werd een studie uitgevoerd van de voornaamste afgedankte (post-gebruik) 
bedrijfstextielstromen en oplijsting van de bestaande initiatieven om afgedankt 
bedrijfstextiel zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in de keten te brengen. Bedoeling is om 
basis van de studie een realistische doelstelling voor de sector te formuleren. 

Via het opstarten van een ketenoverleg, willen we de uitdagingen in de keten aanpakken, 
samen met alle betrokken. Resultaat is een instrument of mix aan instrumenten om de 
uitdagingen in de keten op te lossen.  

Meer hergebruik 

In het lokale afval- en materialenbeleid spelen hergebruik en herstelactiviteiten een 
belangrijke rol. In Vlaanderen bestaat al jaren een netwerk van kringloopcentra. We zien 
echter grote verschillen in lokaal hergebruik tussen de verschillende kringloopcentra en 
ook wel tussen gemeenten die werken met één zelfde kringloopcentrum. Een inzicht 
verwerven in het waarom van de verschillen in lokaal hergebruik is noodzakelijk om zo 
de gepaste acties (door kringloopcentrum, lokaal bestuur, ...) te kunnen nemen om meer 
effectief hergebruik te realiseren.  

Er wordt een toetsingskader inzake lokaal hergebruik voor kringloopcentra/lokale 
besturen opgemaakt en uitgetest- dat hen toelaat om de opportuniteiten om lokaal 
hergebruik te verbeteren - te ontdekken. 

Alternatieve vormen van financiering worden onderzocht en aanbevelingen geformuleerd 
voor financiering van de hergebruiksector.  

UPV matrassen en meubels, selectieve inzameling evenementen 

Vanaf 2017 zetten we een traject op om te onderzoeken welk instrument (UPV e.a.) het 
best geschikt is om hergebruik, herstel, selectieve inzameling en recyclage van meubelen 
(zowel afkomstig van huishoudens als bedrijven) te bevorderen.  

De procedure voor de opmaak van een MBO matrassen is lopende.  

Gemeenten worden actief begeleid wordt bij het verduurzamen van hun evenement 

De eventscan wordt ingezet als instrument om evenementen te scannen op hun 
duurzaamheid. De groenevent award wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest duurzame 



evenement, de laatste editie namen 70 evenementen deel. De studie “Duurzaam gebruik 
en beheer van bekers en cateringmateriaal op evenementen” werd geactualiseerd. Het 
studieresultaat werd nadien digitaal vertaald in een online tool 'wegwijzer bekers en 
bestek'.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Selectieve inzameling kunststoffen verhogen 

We werken toe naar een actieplan voor kunststoffen waarin wij de noodzakelijke stappen 
opnemen om de kunststoffenkringloop verder te sluiten in overleg met stakeholders (2018).  

Via een wijziging in Vlarema zetten we in op de selectieve inzameling van kunststoffen bij 
bedrijven (voorzien om in voege te treden op 1 juni 2018).  

Selectieve inzameling textiel verhogen 

In het najaar van 2017 vond de kick-off plaats van een transitieplatform voor de textiel 
sector om circulair te worden, georganiseerd samen met Vlaanderen Circulair. 

Meer hergebruik 

We werken voorstellen uit om de doelstelling van 7 kg hergebruik tegen 2022 en hogere 
recyclagecijfers te ondersteunen met beleidsmaatregelen die een gunstiger economisch en 
regelgevend kader bieden voor het herstel en hergebruik van een aantal productgroepen 
en de productie en afzet van gerecycleerde materialen. 

UPV matrassen en meubels, selectieve inzameling evenementen 

In Vlarema 6 is het voorstel opgenomen om de invoering van de aanvaardingsplicht voor 
matrassen uit te stellen van 2018 tot 2021. We zetten verder in op overleg met de andere 
gewesten om een consensus te bereiken over de aanvaardingsplicht voor matrassen. We 
zullen vanaf 2018 starten aan het in kaart brengen van de professionele sector van 
matrassen, dit ter voorbereiding van de MBO.  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

http://www.ovam.be/uitvoeringsplan 

http://www.ovam.be/kunststoffen 

http://www.ovam.be/stand-van-zaken-aanvaardingsplicht 

http://www.ovam.be/degroenevent 

http://www.ovam.be/groeneventscan 

https://www.close-the-loop.be/nl 
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Deze maatregel (en submaatregelen) valt onder het lopende OVAM beleid en wordt 
gefinancierd met reguliere OVAM budgetten.  

 
 

 

8.17. ZICHTBAAR MAKEN IN BELEIDSRAPPORTEN VAN DE EFFECTEN VAN 

VLAAMSE MAATREGELEN OP DE EMISSIES BINNEN EN OOK BUITEN 

VLAANDEREN  

Het doel is op een onderbouwde manier kunnen aantonen wat de effecten zullen zijn van maatregelen 
die in Vlaanderen worden genomen (bv. in het kader van de circulaire economie) op de broeikasgassen 
footprint van Vlaanderen, niet alleen binnen Vlaanderen, maar ook buiten Vlaanderen. 
 

http://www.ovam.be/uitvoeringsplan
http://www.ovam.be/kunststoffen
http://www.ovam.be/stand-van-zaken-aanvaardingsplicht
http://www.ovam.be/degroenevent
http://www.ovam.be/groeneventscan
https://www.close-the-loop.be/nl
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We hebben inzicht nodig in deze effecten om te vermijden dat we bronnen van broeikasgassenproductie 
(bv. industriële productie) zouden delokaliseren waardoor de broeikasgassenuitstoot binnen het Vlaamse 
territorium wel zou dalen, maar niet wereldwijd. Daarnaast zijn deze inzichten ook nodig om op Europese 
en internationale fora te pleiten voor, naast het formuleren van emissiedoelstellingen op territoriaal 
niveau, ook te werken met doelstellingen die slaan op de CO2-footprint van de consumptie en/of productie 
van een land op de rest van de wereld. Nationale maatregelen die bijdragen tot minder 
broeikasgassenuitstoot en die worden genomen op vlak van bv. aankoopbeleid van overheden, bedrijven 
en consumenten en/of veranderen van consumptiegedrag, hebben immers vaak een groter effect op de 
emissies die optreden buiten de eigen landsgrenzen dan binnen de landsgrenzen. 
 
Daarnaast is het nodig om maatregelen die leiden tot meer circulaire economie te beoordelen op hun 
klimaatmerites, aangezien de manier waarop we omgaan met producten (in ontginning, productie, 
consumptie, afvalverwerking) een directe impact hebben op het energieverbruik nodig voor transport, 
productie en consumptie en dus op het klimaat. Op die manier vergroot het draagvlak en de urgentie 
voor het nemen van deze maatregelen. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Op macroniveau werd bekeken of het haalbaar is om gebruikmakend van het Milieu-
Input-Output-model (versie 2010) het sluiten van materiaalketens te modelleren en de 
impact op tewerkstelling, creatie van toegevoegde waarde en koolstof- en 
materialenvoetafdruk na te gaan. In eerste instantie werd dit onderzocht aan de hand 
van de case 'glas'. 

Op microniveau werd op basis van de mini LCA-methodiek die reeds toegepast werd in 
het kader van ecodesign (Ecolizer) een methodiek (zgn. ‘climalizer’) ontwikkeld om de 
klimaateffecten van een aantal specifieke beleidsmaatregelen uit het nieuwe 
uitvoeringsplan te berekenen.   

Er wordt ook gewerkt aan een publicatie die het verband tussen het halen van 
klimaatdoelstellingen en de circulaire economie verduidelijkt.  

In opdracht van VMM-MIRA werd de studie over de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 
consumptie voor het jaar 2010 uitgevoerd. Op gelijkaardige wijze berekende VITO in 
opdracht van de OVAM een materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie.  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

In 2018 worden nieuwe cases uitgewerkt om de globale klimaatvoordelen van duurzaam 
materialenbeleid meer in detail in te schatten. Het voorbije jaar toonden we aan dat het 
Vlaamse milieu-input-ouput-model hiervoor kan ingezet worden. 

Tegen eind 2018 zijn we in staat om de broeikasgassenimpact van materialenbeleids-
maatregelen beter in te schatten zowel op macroniveau, als op het niveau van een 
bepaalde keten, als op lokaal niveau bij het nemen van zeer specifieke maatregelen, zoals 
het aanpassen van een bepaald inzamelsysteem, voor zover de beschikbaarheid van data 
dit toelaten. 

We trachten de mogelijke bijdrage die een circulaire economie kan leveren aan het halen 
van de klimaatdoelstellingen te integreren in de klimaatvisie 2050 en het klimaatplan 2021 
– 2030 van de Vlaamse overheid. De OVAM neemt in dit kader deel aan de werkgroep 
Industrie.  

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

http://www.ovam.be/link-tussen-materialenbeleid-en-klimaatbeleid 

http://www.milieurapport.be/nl/nieuws/archiefnieuwsberichten/2017/27-juni-2017-
nieuw-rapport-twee-derde-broeikasgasuitstoot-vlaamse-consumptie-in-buitenland 

https://www.ecofys.com/en/news/circular-economy-key-lever-in-bridging-the-
emissions-gap-to-a-15-c-pathway/ 

http://www.resourcepanel.org/reports/10-key-messages-climate-change 

Voorzien / vastgelegd 
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http://www.ovam.be/link-tussen-materialenbeleid-en-klimaatbeleid
https://www.ecofys.com/en/news/circular-economy-key-lever-in-bridging-the-emissions-gap-to-a-15-c-pathway/
https://www.ecofys.com/en/news/circular-economy-key-lever-in-bridging-the-emissions-gap-to-a-15-c-pathway/
http://www.resourcepanel.org/reports/10-key-messages-climate-change
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/ 50.000 € 70.000 € Nog te bepalen Nog te bepalen 

 

8.18. VIA HET STIMULEREN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE BIJDRAGEN AAN 

BKG-REDUCTIES  

Circulaire economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen op verschillende 
manieren. We zetten voornamelijk in op volgende pijlers: 
 
1) verlagen van de CO2-uitstoot van materiaalgebruik in de bouwsector 
 

Een gebouw genereert niet enkel CO2-uitstoot in de gebruiksfase. Ook bij de productie van 
bouwmaterialen komt veel CO2 vrij. Wij willen deze verborgen CO2-uitstoot van gebouwen verlagen 
op de volgende manieren: 
- architecten een ontwerptool aanreiken waarmee ze de milieu-impact van materiaalgebruik in een 

gebouw kunnen evalueren; op termijn wensen we te evolueren naar een materialen/energiepeil 
van een gebouw dat ons in staat stelt de CO2-impact van een gebouw over zijn hele levenscyclus te 
evalueren en eventueel te normeren; 

- nieuwe bouwconcepten introduceren, zoals veranderingsgericht bouwen, die ertoe leiden dat er 
minder primaire materialen in de bouw worden aangewend en/of beter kunnen worden 
hergebruikt of gerecycleerd; 

- het wettelijk kader en bijhorende kwaliteitsprocedures aanscherpen die ervoor zorgen dat er meer 
selectief wordt gesloopt opdat bouwafvalstoffen gemakkelijker, hoogwaardiger en milieuveilig 
kunnen worden gerecycleerd; 

- nieuwe afzetmarkten zoeken voor gerecycleerde bouwafvalstoffen, zodat minder primaire 
materialen moeten worden gebruikt. 

 
2) circulair aankopen 
 

De CO2-uitstoot van een product over zijn hele levenscyclus kan worden verlaagd door het product 
langer te laten meegaan, in de voorketen gebruik te maken van materialen met een lagere CO2-impact, 
transportafstanden te beperken en efficiënter te transporteren, ervoor te zorgen dat het product na 
afdanking wordt gerecupereerd voor hergebruik en recyclage. Daarom voorzien we maatregelen die 
ervoor zorgen dat de vraag naar en het aanbod van dergelijke producten of 
product/dienstcombinaties stijgt.  

 
Onder meer voorzien we de volgende maatregelen 
- het beter in kaart brengen van de milieu-impact van producten zodat ontwerpers de middelen 

krijgen duurzamer te ontwerpen en de aankopers meer zicht krijgen op wat duurzaam is 
- we starten samen met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu een Lerend Netwerk Circulair 

Aankopen op. Doelstelling van het Lerend Netwerk is om binnen een tijdspanne van 2 jaar de 
realisatie van circulaire aankoopprojecten te bevorderen bij zowel overheden als bedrijven, en om 
kennis rond circulair aankopen te ontwikkelen, delen en verspreiden. 

 
3) gedeeld gebruik 
 

Het gedeeld gebruik van goederen leidt tot een daling van het aantal nodige goederen om een bepaalde 
behoefte in te vullen en zal zo leiden tot een daling van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de 
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productie van deze goederen. Wij gaan na hoe het gedeeld gebruik van goederen, zoals auto’s, kan 
worden bevorderd door het creëren van de juiste omgevingsvoorwaarden en nemen de 
beleidsmaatregelen die deze voorwaarden helpen creëren. 

 
4) industriële symbiose 
 

Meer recyclage leidt tot CO2-besparing door het vermijden van de ontginning en productie van primaire 
grondstoffen. Nog nuttige reststromen uit productieprocessen worden nu nog vaak onderbenut, 
doordat bedrijven te weinig kennis hebben van de kansen die zich bieden om reststromen in te zetten 
als grondstof in een ander bedrijf. Door het ontwikkelen en operationeel houden van een 
symbioseplatform zorgen we ervoor dat er betere informatie-uitwisseling tot stand komt en er, waar 
nodig, technologische ondersteuning kan worden geboden om reststromen nuttiger in te zetten. 

 
5) onderwijs voor meer circulaire economie 
 

We voorzien in vormingspakketten die in diverse opleidingen kunnen worden gebruikt om de kennis 
rond circulaire economie te verhogen. Deze vormingspakketten worden vooral aangeboden voor die 
opleidingen die voorbereiden op jobs die te maken hebben met het ontwerp, de productie en het 
herstel van producten of gebouwen. 

 
6) ruimtelijke strategieën ontwikkelen en toepassen die bijdragen tot een circulaire economie 
 

Bij de inplanting van nieuwe activiteiten of de ontwikkeling van strategieën voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van een wijk, stad of regio, wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen die worden 
geboden voor en door meer circulaire economie. Bijvoorbeeld, door al van bij het ontwerp en de 
inrichting aandacht te hebben voor het aantrekken van activiteiten die bijdragen tot meer lokaal 
hergebruik, recyclage en symbiose, voor het benutten van de mogelijkheden voor gedeeld gebruik, 
voor efficiënter ruimtegebruik en voor het efficiënter organiseren van de logistiek. 
 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Verlagen van de CO2-uitstoot van materiaalgebruik in de bouwsector 

Het beleidsplan ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ is in uitvoering. Een 
actieprogramma voor 2017-2018 is samengesteld in overleg met de stakeholders. 

Een tool voor Milieuverantwoord Materiaalgebruik in de Bouw (MMG) ter verbetering van 
materiaalprestaties van gebouwen is in ontwikkeling.  

De erkenning van een sloopbeheerorganisatie Tracimat werd door de Minister van 
Leefmilieu goedgekeurd op 24 augustus 2017. Bij de meeste recente aanpassing van het 
Vlarema werd het opstellen van een sloopopvolgingsplan bij 
omgevingsvergunningplichtige afbraakwerken verplicht voor bedrijfsgebouwen groter 
dan 1000 m³ bouwvolume, de infrastructuurwerken en hoofdzakelijk residentiële 
gebouwen groter dan 5000 m³ bouwvolume. In de wijzing van Vlarema is opgenomen 
dat sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafvalstoffen een kwaliteitsborgingsysteem 
moeten hebben opdat hun gesorteerde puin kan worden aanvaard als laag 
milieurisicoprofiel.  

We werken aan proeftuinen voor de waardeketen kunststoffen of andere stromen. Dit 
sluit aan bij proefprojecten rond selectief slopen in een stedelijke omgeving binnen het 
project 'Circulair Urban Mining in de bouwector'. Tijdens een workshop op 25 augustus 
2017 brachten 30 stakeholders uitdagingen, onderzoeksvragen en mogelijk 
proefomgevingen in kaart. 

Circulair aankopen 

We legden samen met publieke en private aankopers, overheden, experten en de vier 
partners binnen de Green Deal de noden en algemene doelstellingen voor circulair 
aankopen vast. We deden dit voor vijf verschillende productcategorieën. 



Op 8 juni 2017 ondertekenden volgende partijen de Green Deal Circulair Aankopen: 

• minister van Omgeving Joke Schauvliege; 

• de 4 initiatiefnemers (Vlaanderen Circulair, The Shift, BBLV en VVSG); 

• 86 heel diverse aankopende organisaties en 47 faciliterende partijen. 

We stelden een consortium aan om het lerend netwerk op te starten en te begeleiden. 
Met dit consortium focussen we in eerste instantie op de setup van een online 
leerplatform en het oplijsten van bestaande indicatoren en meetinstrumenten voor 
circulair aankopen. 

In juli lanceerden we een Open Call rond Circulair Aankopen. Er werden 19 
projectvoorstellen tijdig ingediend, goed voor een totaal aan projectbudget van ca. 2,3 
miljoen euro. De gevraagde subsidie bedraagt in totaal ca. 300.000 euro. 

Gedeeld gebruik 

Conform het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zet de OVAM 
verder in op het inspireren en enthousiasmeren van gemeenten, burgers en andere 
actoren rond de deeleconomie. De aandacht gaat hierbij uit naar de rol van lokale 
besturen in een deeleconomie, naar reële initiatieven en naar de samenwerking met tal 
van mogelijke actoren op lokaal en Vlaams niveau. Zowel via de innovatieve projecten in 
het subsidiebesluit van de OVAM als via de open call van Vlaanderen Circulair voor 
projecten in de Circulaire Stad kunnen projecten van lokale overheden rond de 
deeleconomie ondersteund worden. 

Industriële symbiose 

Het symbioseplatform moet bedrijven beter in staat stellen nieuwe afzetmarkten te 
vinden voor recycleerbare afvalstoffen door een betere afstemming van vraag – en 
aanbod. Er wordt met IMEC samengewerkt aan de uitbouw van een online 
symbioseplatform. Tegelijk zoeken we naar financieringsmogelijkheden voor dit platform. 
Samen met een aantal partners werken we aan een Interreg NWE projectvoorstel, o.a. 
met democases van grensoverschrijdende symbiose (met Wuppertal, TU delft, 
Havenbedrijven Gent/A'pen/Rotterdam).  

Onderwijs voor meer circulaire economie 

Met Transitienetwerk Middenveld (TNM) zetten we een samenwerking op rond een 
workshopreeks ‘Betergem’ (werktitel), geïnspireerd op een eerder concept van Plan C. 
Betergem wil onder meer burgers over heel Vlaanderen kennis laten maken met de 
circulaire economie. De workshop werd inmiddels al een 12-tal keer gegeven voor in 
totaal zo’n 500 deelnemers.  

Van 28 juni tot en met 30 augustus vond het jaarlijks Cartoonfestival plaats te Knokke-
Heist. Het aantal bezoekers bedroeg ca. 100.000. Het thema ‘Eureka!’ stond daarbij volledig 
in het teken van innovatie en wetenschap. In samenwerking met Vlaanderen Circulair 
werden ook verschillende cartoons rond circulaire economie ontworpen en 
tentoongesteld. 

We ondersteunden als testcase het STEM-traject voor de eerste graad in het middelbaar 
van het Rhizo Lyceum te Kortrijk. De focus werd daarbij gelegd op ecodesign en circulaire 
economie. 

We werken actief inhoudelijk mee aan de Masterclass Circulair Economie die ontwikkeld 
werd door Plan C en regelmatig aangeboden wordt via CSR Campus.  

Ruimtelijke strategieën die bijdragen tot een circulaire economie 

Binnen verschillende gebiedsontwikkelingstrajecten zoals de TOP’s Limburg, stedelijk 
systeem kust en Noordrand, stimuleren we de praktische doorwerking van de principes 
van circulaire economie en duurzaam materialen- en bodembeheer naar de verschillende 
studies, ruimtelijke structuurplannen, actieprogramma's en/of werven. Zo zorgen we er 
onder meer voor dat bodeminformatie geraadpleegd wordt en de nodige advisering 
plaats vindt bij belangrijke stedenbouwkundige trajecten relevant voor ruimtelijke 
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ontwikkeling. Dit om zo eventuele knelpunten én opportuniteiten zo vroeg mogelijk te 
detecteren en vertragingen in de ontwikkeling te kunnen voorkomen. 

Er wordt gewerkt aan een publicatie circulaire gebiedsontwikkeling.  

Verschillende onderzoeken werden uitgevoerd over het concept stedelijk metabolisme en 
in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester in het kader van Labo Ruimte (bv 
Antwerpen, circulaire stad van morgen).  

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Verlagen van de CO2-uitstoot van materiaalgebruik in de bouwsector 

De tool voor Milieuverantwoord Materiaalgebruik in de Bouw (MMG) wordt eind 2017 
gelanceerd en verspreid onder architecten en geïntegreerd in een breder 
beoordelingskader voor duurzaam bouwen. 

De meerwaarde van veranderingsgericht en materiaalbewust bouwen wordt 
aangetoond in de praktijk aan de hand van de doorlichting en advisering van concrete 
voorbeelden, zoals de site 'de Potterij' te Mechelen, in samenwerking met grotere 
bouwheren en communicatie hierover. Met de deelname aan de IABR 2018 – 2020 
proberen we de principes van de circulaire economie in de gebouwde omgeving op een 
hoger schaalniveau (niveau wijk of stad) toe te passen. 

Via een sloopattest zal de opvolging van selectieve sloop in een stroomversnelling komen. 
Tegen 2020 is selectief slopen en ontmantelen een gangbare praktijk bij aannemers en 
bouwprofessionelen. Het welslagen van de inspanningen om selectief slopen als een 
gangbare praktijk in te voeren in Vlaanderen hangt bijzonder sterk af van de opvolging. 
Voor de OVAM is het belangrijk een kader te scheppen dat dit mogelijk maakt, maar dat 
er tevens voor zorgt dat de doelstellingen van duurzaam materialenbeheer concreet 
worden toegepast. 

In het najaar 2017 willen we met de stakeholders het programma en de inhoud van 
proeftuinen met een living lab en proefprojecten die oplossingen voor niet-steenachtige 
waardeketens te sluiten uitwerken en testen. 

Circulair aankopen 

De eerste bijeenkomsten van het lerend netwerk rond circulair aankopen vinden plaats 
op 5 oktober in Antwerpen en 7 december in Gent. 

Het lerende netwerk circulair aankopen loopt tot eind 2019. Met de Green Deal willen we 
binnen de twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis 
over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. 

Gedeeld gebruik 

Om de impact van de deeleconomie verder te verkennen voert het vernieuwde 
steunpunt Circulaire economie in 2017 een literatuurstudie uit over de economische en 
milieu-impact van de deeleconomie, met focus op gedeelde voertuigen en textiel.  

We werken een ondersteunend kader uit voor lokale initiatieven die een duurzaam 
materialenbeheer aanmoedigen (bv. hergebruik, herstelarbeid, gedeeld gebruik, product-
dienstcombinatie, duurzaam aankoopbeleid). Deze begeleiding op maat van (clusters van) 
lokale besturen kan de vorm aannemen van lerende netwerken, benchmarking, actieve 
begeleiding, samenwerkingsverbanden,...Specifieke ondersteuning naar kustgemeenten is 
opgezet zodat ze tegen 2022 de hen toegekende Belfius doelstelling (= geclusterde 
doelstelling opgenomen in het afvalplan HGABA) , en de zwerfvuildoelstellingen behalen.  

Industriële symbiose 

Een verdere uitbouw van het symbioseplatform moet bedrijven in staat stellen nieuwe 
afzetmarkten te vinden voor recycleerbare materialen. Een pilootfase is doorlopen en een 
voorstel van beheer en financiering opgemaakt. Samen met IMEC wordt verder gewerkt 
aan de uitbouw van een online symbioseplatform. In 2018 wordt een proeftuin Symbiose 
opgezet via Vlaanderen Circulair waarin het online platform zal proefdraaien en een 
business plan voor PPS wordt uitgetest.  



Onderwijs voor meer circulaire economie 

In najaar-2017 en in 2018 schalen we de workshop Betergem verder op in samenwerking 
met TNM. 

In de week van 11 tot en met 15 september 2017 organiseerden we samen met Generation 
T (The Shift), Atopia, Stadslab2050 (Stad Antwerpen) en het Postgraduaat Innoverend 
Ondernemen voor Ingenieurs de eerste ‘Circulaire Bootcamp’ voor studenten en pas 
afgestudeerden. Vanuit een aantal concrete gestelde uitdagingen binnen de wijk Nieuw 
Zuid van de stad Antwerpen werkten de deelnemers stap voor stap en actiegericht toe 
naar een circulair economieproject. 

We zorgen ervoor dat onze communicatie via lager, secundair en hoger onderwijs de 
(toekomstige) consument bereikt. We werken hiervoor aan educatieve 
onderwijspakketten en verspreiden deze via MOS, Ecocampus, …Om het bedrijfsleven te 
bereiken, zetten we gericht in op studierichtingen (ontwerpers, architecten, ingenieurs, 
economen, herstellers) of leervormen. We proberen input te geven in programma's voor 
nascholing. 

Ruimtelijke strategieën die bijdragen tot een circulaire economie 

Om nieuwe ruimtelijke praktijken te ontwikkelen voor gedeelde prioritaire transities 
zoals circulaire economie, zoeken we samenwerking met internationale 
innovatieplatformen en -netwerken zoals de dubbelbiënnale IABR-2018+2020, waarbij er 
structureel zal worden samengewerkt tussen Vlaanderen en Nederland en onderzoeken 
we wat een circulaire aanpak bij de (her)ontwikkeling van gebieden concreet kan 
inhouden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

Materiaalgebruik in de bouwsector: 

http://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-
programmas/bouw 

http://www.ovam.be/afval-materialen/materiaalbewust-ontwerpen-produceren-en-
aankopen/materiaalprestatie-gebouwen 

Green deal circulair aankopen: 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/open-call/open-call-circulair-aankopen#start 

Gedeeld gebruik: 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/open-call 

http://www.ovam.be/subsidies-voor-lokale-besturen 

Industriële symbiose: 

http://www.ovam.be/symbiose 

http://www.smartsymbiose.com/ 

Onderwijs voor meer circulaire economie: 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/bootcamp 

http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/masterclass-circulaire-economie 

http://www.ovam.be/onderwijs 

Ruimtelijke strategieën die bijdragen tot een circulaire economie: 

http://www.toplimburg.be/ 

https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand 

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOP-projecten/TOP-
Kustzone  

http://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/bouw
http://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/bouw
http://www.ovam.be/afval-materialen/materiaalbewust-ontwerpen-produceren-en-aankopen/materiaalprestatie-gebouwen
http://www.ovam.be/afval-materialen/materiaalbewust-ontwerpen-produceren-en-aankopen/materiaalprestatie-gebouwen
http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen
http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/open-call/open-call-circulair-aankopen#start
http://www.ovam.be/symbiose
http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/bootcamp
http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/masterclass-circulaire-economie
http://www.ovam.be/onderwijs
http://www.toplimburg.be/
https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOP-projecten/TOP-Kustzone
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOP-projecten/TOP-Kustzone
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http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/antwerpen-
circulaire-stad-van-morgen  

Voorzien / vastgelegd 
Budget exclusief 
Vlaams Klimaatfonds 
in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

Deze maatregel (en submaatregelen) valt onder het lopende OVAM beleid en wordt 
gefinancierd met reguliere OVAM budgetten. 

 

8.19. UITVOERING VAN HET ACTIEPLAN DUURZAAM BEHEER VAN 

BIOMASSA(REST)STROMEN 2015-2020 

De uitvoering van verschillende actieprogramma’s van het actieplan geeft enerzijds stimulansen aan het 
gebruik van biomassa voor hernieuwbare energieproductie en resulteert anderzijds in de directe 
besparing van BKG-emissies. 
 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Biomassa is een waardevolle grondstof die zo veel mogelijk op een duurzame manier 
ingezet moet worden volgens de cascade van waardebehoud. Biobased producten leggen 
CO2 immers tijdelijk vast gedurende hun levensduur. Als biomassa ingezet wordt volgens 
de cascade van waardebehoud, kan het vastleggen van CO2 gemaximaliseerd worden. 
Bovendien leidt de toepassing van deze cascade tot minder verbruik van primaire 
materialen, waardoor CO2-uitstoot wordt vermeden. 

Via het actieplan 'Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020' stimuleren we 
de preventie, de selectieve inzameling en de recyclage van biomassa(rest)stromen. De 
biomassa-inventaris die eind 2017 ter beschikking zal zijn, zal daarvoor meer inzicht 
bieden. Op basis van de resultaten van het Heath4Peat project wordt onderzocht of 
bepaalde resten van natuurbeheer als grondstof in het Vlarema kunnen worden 
opgenomen. Wat betreft de transitie mestverwerking wordt in overleg met de sector het 
plan van aanpak dat in 2017 werd opgemaakt geïmplementeerd.  

Doorheen de voedingsketen wordt inefficiëntie en verspilling verder teruggedrongen. We 
zorgen ervoor dat er zo min mogelijk organisch-biologische reststromen vrijkomen in de 
landbouw, bij de bedrijven en bij de huishoudens. Hierbij zetten we maximaal in op het 
voorkomen van voedselverliezen en geven we onder meer mee uitvoering aan de 
roadmap voedselverlies 2015-2020. In samenwerking met Vlaco worden de consumenten 
verder actief geïnformeerd over voedselverlies en de aanpak ervan. Samen met de 
ketenpartners en UNIZO onderzoeken we de aanpak van incidenten die tot potentiële 
voedselcrisissen kunnen leiden en wordt een gezamenlijk draaiboek opgesteld. In 
uitvoering van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval is het 
lerend netwerk van lokale besturen uitgebouwd. Aandachtspunt vormt de aansluiting bij 
de uitwerking van lokale voedselstrategieën en ook de aanpak via 
voedseldistributieplatformen wordt verder onderzocht. Een kostenefficiënte monitoring 
(nulmeting) van voedselverlies die maximaal voortbouwt op bestaande gegevens is 
beschikbaar. 

De OVAM onderzoekt of het haalbaar is om de sorteerregels voor gft-afval uit te breiden 
met keukenafval dat dierlijke bijproducten van categorie 3 bevat, rekening houdend met 
de Europese verordening Dierlijke Bijproducten. Dat moet meer biomassareststromen uit 
het restafval halen en de sorteerboodschap voor de consument verduidelijken.  

Er is wordt ook gewerkt aan een Vlaams standpunt inzake gebruik van reststromen in 
insectenkweek en het beheer van reststromen afkomstig van insectenkweek en aan een 
voorstel voor einde-afvalcriteria voor niet-recycleerbare dierlijke vetten.  

http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/antwerpen-circulaire-stad-van-morgen
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/antwerpen-circulaire-stad-van-morgen


Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

 

 

In 2018 maken we een eerste voortgangsrapport op voor het actieplan 
biomassa(rest)stromen en op basis van deze evaluatie doen we waar nodig voorstellen 
om het actieplan bij te sturen. 

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval bepaalt dat vanaf 2021 
selectieve inzameling van organisch-biologisch afval (OBA) verplicht wordt voor grote en 
middelgrote OBA-producenten. In 2018 wordt een stand van zaken van de selectieve OBA-
inzameling met de betrokken stakeholders (zorgsector, …) opgemaakt en een stappenplan 
voorbereid. Voor de kleinere OBA producenten wordt de haalbaarheid onderzocht in 
proefproject(en). Binnen het Europese project REPAIR wordt meegewerkt aan een model 
dat ons in staat stelt om de inzameling en verwerking van organisch afval binnen een 
stedelijke omgeving te optimaliseren. 

Overzicht doelstellingen tegen 2020: 

• Tegen 2020 bestaan in Vlaanderen geproduceerde spaanderplaten voor 
minstens 70% uit gerecycleerd postconsumer houtafval. 

• Tegen 2020 wordt 50% van het Vlaams aanbod van B-hout onderworpen aan 
een bijkomende sortering met het oog op het aanbieden van een recycleerbare 
en een nietrecycleerbare stroom B-hout. 

• Tegen 2020 wordt minstens 10% van het jaarlijks aanbod aan Vlaams 
bermmaaisel dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten verwerkt in droge 
vergistingsinstallaties met nacompostering. 

• In de ketenroadmap voedselverlies 20158-2020 engageren de partners zich om 
gezamenlijk de voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15%. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-
programmas/actieplan-duurzaam-beheer-van-biomassareststromen-2015-2020 

http://www.ovam.be/afval-materialen/specifieke-afvalstromen-
materiaalkringlopen/biomassa 

http://www.ovam.be/voedselverlies 
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Deze maatregel valt onder het lopende OVAM beleid en wordt gefinancierd met reguliere 
OVAM budgetten. 

 

8.20. KETENROADMAP VOEDSELVERLIES 2020  

Doorgedreven reductie van voedselverliezen in de volledige productie-consumptieketen. 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%. De komende vijf jaar worden 9 actieprogramma’s uitgevoerd met in totaal 57 
acties om voedselverliezen in de hele keten terug te dringen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Het voortgangsrapport 2016 geeft de stand van zaken betreffende de uitvoering van de 
ketenroadmap, met inbegrip van voorjaar 2017. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 
 
 
 

De monitor voedselreststromen en voedselverliezen 2015 geeft een eerste meting van 
gebruik van voedselreststromen doorheen de keten, van boer tot consument. Op basis 
van deze cijfers worden de acties uit de roadmap geüpdatet, en aangevuld met nieuwe 
acties waar nodig, om zo de gewenste reductie van 15 % tegen 2020 te bereiken. 
Momenteel voert het Departement Omgeving een studie om het voedselverlies in 
huishoudens in kaart te brengen (budget 2016). De resultaten van deze studie zullen 
beschikbaar zijn medio 2018, en kunnen verder aanleiding geven tot doelgroepgerichte 

https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/actieplan-duurzaam-beheer-van-biomassareststromen-2015-2020
https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/actieplan-duurzaam-beheer-van-biomassareststromen-2015-2020
http://www.ovam.be/afval-materialen/specifieke-afvalstromen-materiaalkringlopen/biomassa
http://www.ovam.be/afval-materialen/specifieke-afvalstromen-materiaalkringlopen/biomassa
http://www.ovam.be/voedselverlies
http://www.voedselverlies.be/sites/default/files/atoms/files/Ketenroadmap%20voedselverlies_voortgangsrapport_realisaties%202016_1.xlsx
http://www.voedselverlies.be/monitor
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acties (2018). In 2020 wordt een eindmeting van voedselverlies doorheen de keten 
voorzien. Er loopt ook een studie rond voedselverlies in scholen (VIVES hogeschool), die 
eind 2017 afloopt. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

www.voedselverlies.be 
 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 
vastgelegd 

2017 
Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 
voorzien 

2019 
voorzien 

2020 
voorzien 

101.349 € (VV in 
HH) 
7931.55 € 
(infografics) 
102.539,30 € 
(VIVES 
Hogeschool) 
18.772,01 € 
(website) 

    

 

8.21. VERHOOGDE HANDHAVING 

Een verhoging van de inspanning op de handhaving van de emissievoorwaarden voor de emissiebronnen 
van broeikasgassen door de Milieu-Inspectie. De afdeling Milieu-inspectie zal in de periode 2013-2020 de 
volgende extra maatregelen nemen: 
- toezicht en handhaving energieplannen van niet-EBO bedrijven; 
- toezicht en handhaving op gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen; 
- toezicht en handhaving van koelinstallaties in supermarkten; 
- ondersteuning van lokale toezichthouders bij het toezicht en de handhaving op gefluoreerde 

ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen. 
 
Uitvoering van 
de hier 
genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

2016 

- toezicht en handhaving energieplannen van niet-EBO bedrijven: 16 bedrijven gecontroleerd 
(geen overtredingen) 

- toezicht en handhaving op gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen: 50 
bedrijven gecontroleerd (7 PV’s en 21 aanmaningen) 

- toezicht en handhaving van koelinstallaties in supermarkten: uitvoering actieplan voor 
verschillende vestigingen van 1 supermarktketen opgevolgd 

- ondersteuning van lokale toezichthouders bij het toezicht en de handhaving op 
gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen: geen actie in 2016 

 

2017  

- toezicht en handhaving energieplannen van niet-EBO bedrijven: geen actie in 2017 
- toezicht en handhaving op gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen:  

o controle bij 20 bedrijven niet-gpbv in totaal in Vl-Brabant en Limburg 
gepland en 1 koeltechnisch bedrijf gepland; uitvoering tot 31.12.2017: 

Er zijn in 2017 18 aanvankelijke controles gebeurd in Vlaanderen, er zijn 26 
voortgangscontroles uitgevoerd.  

o controles bij GPBV: 71 gepland; uitvoering tot 31.12.2017: 
Er zijn in 2017 75 controles gebeurd in Vlaanderen.  

- toezicht en handhaving van koelinstallaties in supermarkten: geen nieuwe actie gepland; 
verdere opvolging uitvoering actieplan lopend 

http://www.voedselverlies.be/


- ondersteuning van lokale toezichthouders bij het toezicht en de handhaving op 
gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen: actie in Vl-Brabant en Limburg; 
doelstelling: gemeenten ondersteunen met controle van 20 bedrijven in totaal; uitvoering 
tot 31.08.2017 en tot 31.12.2017:  

opleiding in twee provincies uitgevoerd, in LIM werden 40 gemeentes aangeschreven, 7 
gemeentes hadden positief gereageerd, 6 controles uitgevoerd voor 8/2017.  VLBR  10 keer 
samen de baan op om 2 tot 5 bedrijven te controleren.  Hoewel het de bedoeling was de 
gemeentes te ondersteunen, bleef het administratief werk wel voor milieu-inspectie en hoewel 
men de actie interessant en nuttig vond, hebben de milieuambtenaren hier géén tijd voor. 
Tegen eind 2017 werd in VLBR en LIM met 19 (doel 20) verschillende gemeente-ambtenaren 
gezamenlijk op inspectie gegaan, vaak bij meerdere bedrijven. 

 

Ondertussen is er een nieuwe gunning gebeurd voor een erkend koeltechnicus die ons de 
komende 4 jaren gaat bijstaan bij de controle van lekken bij koelinstallaties. Er is in dit contract 
voorzien om jaarlijks 90 koelinstallaties te checken. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten 
tussen 01.09.2017 
en 2020 

 

 

 

In het Milieu-inspectieplan 2018 van de afdeling Handhaving zijn in dit kader volgende acties 
voorzien: 

- toezicht en handhaving op gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen: 
controle van de koelinstallaties bij 50 bedrijven in Vlaanderen (niet-GPBV in 
hoofdzaak). De bedrijven waar de controles plaatsvinden worden begin 2018 
geselecteerd. 

- ondersteuning van lokale toezichthouders bij het toezicht en de handhaving op 
gefluoreerde ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen: actie wordt voorzien in 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

- Verder opvolging van de eerder uitgevoerde controles   

Relevante 
websites, VR 
documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

Plannen handhaving (2016; 2017; 2015-2019):  

- https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/milieu-inspectieplan-2016-1 
- https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/milieu-inspectieplan-2017 
- https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/MJP%202015-2019%20MI.pdf 

Rapporten handhaving (2016): 

- https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/milieuhandhavingsrapport-2016-
afdeling-milieu-inspectie-1 

Voorzien / 
vastgelegd 
Budget exclusief 
Vlaams 
Klimaatfonds in 
€ 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd  

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

28958,33 euro 49126 euro (voor 4 jaar): 
12281,50 euro per jaar 

12281,50 euro 
per jaar 

12281,50 euro 
per jaar 

12281,50 euro 
per jaar 

 
 

 

8.22. VERSTERKTE ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL KLIMAATBELEID 

- 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 
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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 Energie-Atlas 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 
HE-scenario’s) en de klimaatadaptatiedatabanken. De website zal in de toekomst uitgebreid worden. Geen 
verdere stappen gepland inzake de HE-atlas. 

- 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 begin december. De prijs bedroeg 30.000 euro per project. 

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

8.23. MOBISCORE ONTWIKKELEN 

 
De Mobiscore zou een score worden van een huis/perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed 
voorzieningen (m.i.v. openbaar vervoer) te voet of met de fiets bereikbaar zijn. De Mobiscore zou, duidelijk 
onderbouwd, worden gepresenteerd en aan de gebruiker inzichtelijk worden gemaakt. Met dit instrument 
zouden we de gebruikers bij de keuze voor een nieuwe woonplaats willen bewust maken van de 
mobiliteitsimpact die deze keuze met zich meebrengt door het aanbieden van objectieve en volledige 
informatie. Het gaat hier dan voornamelijk over de milieu-impact van de potentiële verplaatsingen, deze 
verschilt namelijk sterk naargelang een woonplaats al dan niet in de buurt is van voorzieningen en 
openbaar vervoer. Een verandering van woonplaats zou een uitgelezen kans bieden om gewoonten van 
mensen te veranderen. We hopen hierop in te kunnen spelen en een gedragsverandering teweeg te 
kunnen brengen om op die manier de milieu-impact als gevolg van onze woonlocatie te verminderen. 

 

http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen
http://www.burgemeestersconvenant.be/hernieuwbare-energieatlas
http://www.burgemeestersconvenant.be/


Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Een studie is opgestart om de Mobiscore te ontwikkelen. In de periode tot eind augustus 
werd onderzoek gedaan naar gelijkaardige bestaande instrumenten, werd afgestemd met 
stakeholders en werd de berekening van de score vormgegeven. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

In de volgende fase zal de scoreberekening gefinaliseerd worden en wordt de visuele 
vormgeving uitgewerkt. Er wordt tevens nog nagedacht over een andere benaming. 
Wanneer de technische uitwerking van de score rond is, wordt gestart met de echte 
implementatie. Samen met stakeholders zal werk gemaakt worden van het publiek maken 
van het instrument. 

In een latere fase kan nagedacht worden over een uitbreiding van het naar bv 
bedrijfspanden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

82.600 euro - - - - 

8.24. RIOTHERMIE IN DE WATERZUIVERING 

Momenteel wordt bijkomend de haalbaarheid van riothermie onderzocht. Hierbij wordt de warmte van 
afvalwater (thermische energie) teruggewonnen en hergebruikt, bijvoorbeeld via 
(douche)warmtewisselaars. De warmte die via riothermie gerecupereerd wordt, moet niet via een fossiele 
bron opgewekt worden. De technologie is dus (ondanks dat er elektriciteit nodig is voor de warmtepomp) 
gunstig voor de CO2-reductie.  

Voorbeelden: 

• stad Antwerpen laat studiebureau Tauw twee mogelijke riothermieprojecten op hun haalbaarheid 
onderzoeken; 

• Leuven (stad & K.U.Leuven) vertonen interesse om een project op te starten. Leuven is momenteel 
bezig met een warmtenet op basis van het afvalwater van de zuiveringsinstallatie van AB-Inbev; 

• Gent: het ZAWENT-project, waar uit het grijze afvalwater na zuivering warmte zal worden 
gewonnen. In Gent is besloten eerst dit project uit te voeren, alvorens een volgende aan te pakken. 

 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 
 
 
 

Er zijn vooral op lokaal niveau acties ondernomen.  
 
Enkele voorbeelden: 

- Antwerpen: 2 projecten onderzocht maar bleken financieel niet geschikt 
genoeg. Een nieuw project te Antwerpen-Zuid op het effluent van Aquafin is in 
onderzoeksfase. 

- Gent: Zawent-project in uitvoering 
- Leuven: K.U.Leuven-project zit nog in onderzoeksfase (Arenbergpark), Dijledal-

project is uitgevoerd, Virix (AB-Inbev – afvalwater) ontwerpfase bijna afgerond 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 
 

Er is een studie voorgedragen op het TWOL budget om de haalbaarheid van riothermie 
per provinicie te onderzoeken. De studie moet resulteren in minstens twee locaties per 
provincie waar het aanbod en de vraag van/naar warmte in evenwicht is en waar dus 
riothermie succesvol kan toepast worden. Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek, kunnen er per provincie concrete riothermie projecten opgestart worden. 
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Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

http://inners.eu/ waarin onder andere Vlario en Aquafin participeerden 
https://www.vmm.be/evenementen/presentaties/infosessie-riothermie-en-indicatoren 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 
vastgelegd 

2017 
Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 
voorzien 

2019 
voorzien 

2020 
voorzien 

  50.000 
onderzoek op 
TWOL budget 
(mits selectie) 

  

8.25. INNOVERENDE MAATREGELEN BIJ HET BEHEER VAN WATERLOPEN  

Doorlichting broeikasgasuitstoot van het beheer van de waterbeheerinfrastructuur (dijken, pompen, 
stuwen en andere kunstwerken) gericht op BKG-reductie voor volledige cyclus (concept, bouw 
(materialengebruik), exploitatie en retrofitting). 

Diverse projecten zijn lopende of in voorbereiding om bij het beheer van de waterlopen de BKG te 
reduceren. Voorbeelden zijn onderzoek naar reductie van het energieverbruik pompgemalen (bv. 
Isabellagemaal) en alternatieve transportmodi bij uitvoering werken (bv. voorzien van ecologische criteria 
bij gunning van grote grondtransporten voor de uitvoering de afgraving van het gebied “De Hellekens” 
langs de Kleine Nete te Herentals). 

 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 
 
 
 

Het energieverbruik van de pompgemalen in beheer bij de VMM werd doorgelicht. Hierbij 
werden de mogelijkheden voor energiebesparing nagegaan. Voor onder meer volgende 
pompstations werden initiatieven genomen: 

- Pompgemaal Boekhoute: verhoging aandeel gravitaire afvoer, besparing van 
ruim 25% werd gerealiseerd; 

- Vernieuwing pompgemaal Rode Weel werd aanbesteed. Door onder meer de 
voorziening van frequentieregelaars zal besparing gerealiseerd worden; 

- Vernieuwing pompgemaal Vinderhoute werd aanbesteed. Door onder meer de 
voorziening van frequentieregelaars zal besparing gerealiseerd worden; 

- Pompgemaal Kalkense vaart: door realisatie gravitaire afvoermogelijkheden en 
peilwijzigingen wordt een sterke reductie van het energieverbruik beoogd. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Verderzetting maatregelen pompgemalen (exploitatie en energiezuinige renovatie), met 
focus op installaties met hoogste verbruik. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

https://www.vmm.be/nieuwsbrief/oktober-2016/hoe-maak-je-pompgemalen-
energiezuinig  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 
vastgelegd 

2017 
Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 
voorzien 

2019 
voorzien 

2020 
voorzien 

     

8.26 BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voorziet een strategische visie, onder andere in functie van een 
klimaatbestendige, CO2-arme inrichting van de ruimte in Vlaanderen. Deze visie gaat uit van het verhogen 
van de ruimtelijke samenhang en het ruimtelijk rendement. Zo kan worden ingezet op verwevenheid en 
nabijheid, vooral op locaties met een hoge knooppuntwaarde. Dat moet de afname van CO2-emmissies ten 

http://inners.eu/
https://www.vmm.be/evenementen/presentaties/infosessie-riothermie-en-indicatoren
https://www.vmm.be/nieuwsbrief/oktober-2016/hoe-maak-je-pompgemalen-energiezuinig
https://www.vmm.be/nieuwsbrief/oktober-2016/hoe-maak-je-pompgemalen-energiezuinig


goede komen. Slecht gelegen voorraden worden geschrapt of doven uit met zicht op een beter 
ontwikkelperspectief. Op terrein wordt deze visie vertaald via adequate ruimtelijke inrichtingsprincipes 
en -instrumenten die klimaatverandering tegengaan en inspelen op de gevolgen ervan. Vanuit 
gebiedsontwikkeling en partnerschappen zet.  

Zie ook rapportering in hoofdstuk 4.8.1.2 in het Voortgangsrapport 2016-2017. 

8.27. KOOLSTOFSEKWESTRATIE VIA NATUURONTWIKKELINGSPROJECTEN 

ALS DOMESTIC OFF-SET PROJECTS  

Natuurlijke ecosystemen zorgen voor sekwestratie van koolstof in biomassa en in de bodem. Hoe meer 
atmosferische CO2 op die manier duurzaam wordt vastgelegd, hoe minder deze kan bijdragen tot 
klimaatopwarming. 

Vertrekkend van deze vaststelling kan een systeem voor payment for ecosystem services (PES) opgezet 
worden waarbij investeringen op vlak van koolstofsekwestratie via natuurontwikkeling, bijvoorbeeld via 
bosuitbreiding of vernattingsprojecten, gefinancierd kunnen worden via een systeem van carbon credits. 

Hiertoe moeten (1) vraag en aanbod in beeld worden gebracht en (2) de mogelijke systemen worden 
verkend met het oog op het beperken van transactiekosten. Als een haalbare en betaalbare piste 
geïdentificeerd wordt, kan een dergelijk systeem van domestic off-set projects (DOP) via lokale 
natuurontwikkelingsprojecten worden opgezet. 

Een marktverkenning voor zowel aanbod (natuurontwikkelingsprojecten) als vraag (vraag naar lokale 
carbon credits) maakt deel uit van de haalbaarheidsstudie. Stakeholders zullen betrokken worden van bij 
het uittekenen van het systeem over de ontwikkeling van bijhorende instrumenten tot de uitrol ervan. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

De haalbaarheidsstudie zit in een eindfase. Deze studie bracht reeds een potentiële vraag 
en aanbod in beeld en verkende mogelijke systemen waarbij een aantal buitenlandse 
systemen werden gescreend. Daarbij werd ook een seminarie met stakeholders 
georganiseerd. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

De haalbaarheidsstudie moet worden opgeleverd voor 31 oktober 2017. Op basis hiervan 
kan binnen de Vlaamse overheid een discussie opgestart houden over de haalbaarheid 
en relevantie van een dergelijk systeem en eventueel het plaats van de 
verantwoordelijkheid en de financiering van het opstarten. Begin 2018 moeten hierover 
knopen worden doorgehakt zodat een eventuele uitrol zou kunnen beginnen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

/ 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

90.278,10  Nog te bepalen   

8.28 HET DICHTEN VAN KOOLSTOFLEKKEN EN HET BESCHERMEN VAN 

KOOLSTOF-HOTSPOTS IN DE DOMEINEN VAN HET AGENTSCHAP 

NATUUR EN BOS 

Er is nood aan supplementaire indicatoren rond klimaatverandering. Het is de bedoeling om de set 
natuurindicatoren verder aan te passen in functie van de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie, 
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zodat we tegen 2020 onder meer over effecten van klimaatverandering, een toestand- en 
trendbeschrijving kunnen geven. Momenteel richten de INBO-natuurindicatoren rond klimaatverandering 
zich vooral op fenologie en ruimtelijke verschuiving van soorten. Onder voorbehoud van voldoende 
beschikbaarheid van data, kunnen de effecten van klimaatwijziging op biodiversiteit een prioritaire topic 
zijn van een van de volgende natuurrapporten.  

Uitvoering van 

de hier 

genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

Er zijn 3 met weer- en klimaat gerelateerde indicatoren die opgevolgd worden door het INBO, 

‘Piekmoment stuifmeelproductie bij berk en bij grassen’  ‘bladontwikkeling eik en beuk’, en 

‘trend Zuid-Europese libellensoorten’.  Deze indicatoren worden jaarlijks opgevolgd en 

gerapporteerd.  

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten 

tussen 01.09.2017 

en 2020 

 

 

Het INBO blijft deze drie indicatoren opvolgen en zal eventueel nieuwe ontwikkelen indien dit 

past binnen NARA-2020. NARA-T (2020) wordt een toestand- en trendrapport rond 

biodiversiteit met de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 als leidraad. Daarin kan reeds 

aandacht besteed worden aan mogelijke klimaatgevolgen. Daarna zou de relatie klimaat -

biodiversiteit een nieuwe NARA-topic kunnen worden. 

Voor de indicator ‘bladontwikkeling eik en beuk’ wordt nagegaan in hoeverre ook data uit het 

ICP-Forests/Level-II-meetnet kunnen worden geïntegreerd. 

Relevante 

websites, VR 

documenten, 

achtergrond-

info 

natuurindicatoren: piekmoment stuifmeelproductie bij  berk en bij grassen; bladontwikkeling 

eik en beuk ; trend Zuid-Europese libellensoorten 

Voorzien / 

vastgelegd 

Budget exclusief 

Vlaams 

Klimaatfonds in 

€ 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en nog 

vast te leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

0,3 VTE 

(actueel houden 

van bestaande 

natuurindicatoren) 

0,3 VTE (actueel 

houden van 

bestaande 

natuurindicatoren) 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

 
Koolstof-hotspots zijn bodems met grote concentraties aan koolstof (bv. veengronden, hoogveen, bodems 
met veensubstraat, plaggenbodems, …). Een koolstoflek is dan weer het vermijdbaar vrijkomen van 
broeikasgassen uit bodem en vegetatie ten gevolge van onnatuurlijke abiotische omstandigheden en door 
gebrek aan kennis en onachtzaamheid bij het beheer. 

De maatregel omvat enerzijds het opsporen en indien mogelijk dichten van koolstoflekken en anderzijds 
het identificeren en beschermen van koolstof-hotspots in de domeinen beheerd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. De ervaring die hierbij werd opgebouwd kan dan gedeeld worden met andere 
terreinbeheerders binnen de Vlaamse en lokale overheden, natuurverenigingen en andere ngo’s en private 
beheerders. 

Kennisinstellingen zullen betrokken worden bij implementatie van deze maatregel. Andere stakeholders 
kunnen betrokken worden als klankbord. Finaal zal de opgebouwde kennis verspreid worden onder 
belanghebbenden. 

 

https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/piekmoment-stuifmeelproductie-bij-berk-en-grassen
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/bladontwikkeling-eik-en-beuk
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/bladontwikkeling-eik-en-beuk
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/trend-zuid-europese-libellensoorten


Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Een bestek voor het screenen van de ANB-domeinen en de meest voorkomende 
beheermaatregelen is in opmaak. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

Start van de opdracht begin 2018. Het ontwerp van de opdracht heeft een doorlooptijd 
van 6 maand voor elk perceel. Eind 2018 kunnen op basis van de resultaten van de studie 
verdere stappen worden ondernomen op vlak van beheerplanning en interne 
sensibilisering en vorming. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrond-info 

/ 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 80.000 (vast te 
leggen) 

   

8.29 ONTWIKKELEN GESCHIKTE NATUURINDICATOREN OM KLIMAATIMPACT 

OP TE VOLGEN 

Er is nood aan supplementaire indicatoren rond klimaatverandering. Het is de bedoeling om de set 
natuurindicatoren verder aan te passen in functie van de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie, 
zodat we tegen 2020 onder meer over effecten van klimaatverandering, een toestand- en 
trendbeschrijving kunnen geven. Momenteel richten de INBO-natuurindicatoren rond klimaatverandering 
zich vooral op fenologie en ruimtelijke verschuiving van soorten. Onder voorbehoud van voldoende 
beschikbaarheid van data, kunnen de effecten van klimaatwijziging op biodiversiteit een prioritaire topic 
zijn van een van de volgende natuurrapporten.  

Uitvoering van 

de hier 

genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

Er zijn 3 met weer- en klimaat gerelateerde indicatoren die opgevolgd worden door het INBO, 

‘Piekmoment stuifmeelproductie bij berk en bij grassen’  ‘bladontwikkeling eik en beuk’, en 

‘trend Zuid-Europese libellensoorten’.  Deze indicatoren worden jaarlijks opgevolgd en 

gerapporteerd.  

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten 

tussen 01.09.2017 

en 2020 

 

 

Het INBO blijft deze drie indicatoren opvolgen en zal eventueel nieuwe ontwikkelen indien dit 

past binnen NARA-2020. NARA-T (2020) wordt een toestand- en trendrapport rond 

biodiversiteit met de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 als leidraad. Daarin kan reeds 

aandacht besteed worden aan mogelijke klimaatgevolgen. Daarna zou de relatie klimaat -

biodiversiteit een nieuwe NARA-topic kunnen worden. 

Voor de indicator ‘bladontwikkeling eik en beuk’ wordt nagegaan in hoeverre ook data uit het 

ICP-Forests/Level-II-meetnet kunnen worden geïntegreerd. 

Relevante 

websites, VR 

documenten, 

achtergrond-

info 

natuurindicatoren: piekmoment stuifmeelproductie bij  berk en bij grassen; bladontwikkeling 

eik en beuk ; trend Zuid-Europese libellensoorten 

2016 2017 2018 2019 2020 

https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/piekmoment-stuifmeelproductie-bij-berk-en-grassen
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/bladontwikkeling-eik-en-beuk
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/bladontwikkeling-eik-en-beuk
https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/trend-zuid-europese-libellensoorten
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Voorzien / 

vastgelegd 

Budget exclusief 

Vlaams 

Klimaatfonds in 

€ 

vastgelegd Vastgelegd en nog 

vast te leggen 

voorzien voorzien voorzien 

0,3 VTE 

(actueel houden 

van bestaande 

natuurindicatoren) 

0,3 VTE (actueel 

houden van 

bestaande 

natuurindicatoren) 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

0,3 VTE 

met tijdelijke 

supplementair

e inzet bij het 

ontwikkelen 

van nieuwe 

indicatoren 

8.30. DE WEERBAARHEID VAN ONZE NATUUR TEGEN DE 

KLIMAATVERANDERING VERHOGEN 

De klimaatbestendigheid van onze natuur kan worden verhoogd door de kwetsbaarheid van een 
ecosysteem of soort te verminderen of door het adaptief vermogen van het ecosysteem te verhogen. Het 
Natura 2000 programma zet maximaal in op het ontwikkelen van robuuste ecosystemen. Het centrale 
instrument van het natuurbeleid is het natuurbeheerplan dat voor een specifiek gebied de doelstellingen 
voor het beheer van dat gebied en de bijhorende concrete beheermaatregelen aangeeft. Het is via het 
beheer en de planning van het beheer dat de aanpassing aan de klimaatverandering kan worden 
gerealiseerd. 

We zullen hulpmiddelen ontwikkelen die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier bij de opmaak 
van natuurbeheerplannen (formuleren van visie, doelstellingen en maatregelen) en bij de uitvoering van 
het beheer rekening te houden met de klimaatverandering. 

Ook bij opmaak hulpmiddelen zal een inbreng van lokale beheerders, kennisinstellingen en afstemming 
met het IHD-proces nodig zijn, al dan niet in een vorm van co-creatie. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Het engagement werd verder verfijnd in het klimaatprogramma van het ANB. Het 
valt uiteen in twee grote thematische groepen: (1) richtlijnen voor beheer en (2) 
crisisbeheerplannen. Voor de uitvoering werd een eerste selectie gemaakt van 
concrete thema’s: crisisbeheerplanning voor natuurbranden, het snelle responseplan 
prioritaire invasieve uitheemse soorten en klimaat-adaptief beheer. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

Voor het crisisbeheerplan “natuurbranden” wordt een studie in de markt gezet voor 
het bepalen van de brandrisico’s van vegetaties onder invloed van de verwachte 
klimaatveranderingsscenario’s. Daarnaast zullen de verschillende ANB-domeinen 
worden doorgelicht op vlak van hun infrastructuur nodig voor brandbestrijding. Op 
basis hiervan zullen verdere stappen worden genomen.In het kader van het “snelle-
responsplan prioritaire invasieve uitheemse soorten” wordt momenteel het 
afsprakenkader opgezet met de betrokken stakeholders, en binnen ANB zelf. Het doel 
is om te komen tot een snelle respons voor soorten die nog niet wijd verspreid zijn 
(waarneming > dispatching > coördinatie > bestrijding > rapportage). Momenteel is 
een responsketting operationeel voor enkele soorten. Het doel is de capaciteit van 
respons tegen het voorjaar van 2018 te hebben uitgebreid (o.a. voor meer soorten). 
Uitvoering en rapportage dienen conform te zijn aan de Europese Verordening n° 
1143/2014.De screening van de bestaande beheerrichtlijnen en –adviezen loopt met 
het oog op klimaat-adaptief beheer. Op basis van de gedetecteerde lacunes zal in 2018 
een concreet traject worden opgezet en in uitvoering daarvan de nodige stappen 
ondernomen worden. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 



Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

   Nog te bepalen   

 

8.31. KENNISOPBOUW ROND DE KLIMAATROBUUSTHEID VAN HET NATURA 

2000 NETWERK IN VLAANDEREN 

Het gebruik van instandhoudingsdoelen is een statische, op een historisch perspectief gebaseerde 
benadering, waarbij vooral gefocust wordt op het verminderen of wegwerken van locatie-gebonden 
milieudruk, waaronder N-depositie. De voorspelde klimaatveranderingen impliceren echter niet alleen 
verschuivingen in tijd maar ook in ruimte. Twee essentiële knelpunten met betrekking tot de 
‘klimaatrobuustheid’ van het netwerk zijn de versnippering en de kleine oppervlakte van de meeste 
Natura 2000 gebieden. 

Kennisopbouw over hoe hieraan te verhelpen is een belangrijke uitdaging. In dit kader is het nuttig om 
de expertise in verband met klimaatimpactmodellen op soorten en habitats verder te ontwikkelen. 

Aanleiding 

Klimaatverandering zal er wereldwijd, maar ook regionaal voor zorgen dat de verspreiding van heel wat 
soorten zal veranderen (Hickling et al. 2006; Maes et al. 2008; Maes et al. 2010; Groom 2013). Of soorten 
nieuwe geschikte klimaatruimte innemen hangt af van soortkenmerken en de graad van fragmentatie 
(Vos et al. 2008). Het duurzaam behoud van soorten zal dan ook meer moeten inzetten op de veerkracht 
van ecosystemen en ecologische netwerken dan enkel op het statisch beheer van de actuele Natura 2000- 

Gebieden. Het spreiden van de risico’s in grote gebieden en het verhogen van de cohesie tussen gebieden 
op grote ruimtelijke schaal zijn hierbij essentieel. Zo hebben door particulieren of verenigingen beheerde 
natuurgebieden en overheidsdomeinen een minstens even belangrijke taak om de vaak onvoldoende 
grote geschikte oppervlakte van Natura 2000 gebieden aan te vullen. Daarbovenop moet ook gekeken 
worden naar de permeabiliteit van het tussenliggende landschap (Wessely et al. 2017) om verplaatsingen 
tussen natuurgebieden te faciliteren zodat soorten het opwarmende klimaat kunnen volgen. 

Hier doen zich eventueel kansen voor via een vergroening van de landbouw, zoals opgelegd door het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (maar zie Pe’er et al. 2014) en ook urbane gebieden (tuinen, parken) 
kunnen via vergroeningsmaatregelen een rol spelen. Indien gebieden echter verder uit elkaar gaan liggen 
dan de dispersiecapaciteit, zijn translocaties of herintroducties een mogelijke, maar vaak dure oplossing 
(Mergeay 2017). Invasieve exoten kunnen bovendien negatief interageren met soorten en habitats in Natura 
2000 gebieden door predatie (Roy et al. 2012), competitie, herbivorie, de overdracht van ziekten (Dunn & 
Hatcher 2015) of door fysische veranderingen in het ecosysteem zoals nutriëntencylci, voedselwebben of 
de vegetatiesuccessie. Veel exoten hebben daarnaast ook een socio-economische impact en veroorzaken 
een aanzienlijke beheerkost. De vestiging en uitbreiding van invasieve soorten kan in de hand gewerkt 
worden door klimaatwijziging. De impact hiervan is echter niet overal en voor alle soorten dezelfde 
(Bellard et al. 2013). Klimaatverandering kan menselijke transport patronen veranderen, waardoor de 
invasie-druk van mogelijke probleemsoorten verandert (Hellmann et al. 2008). 

Klimaatverandering kan anderzijds ook de optimale omstandigheden voor succesvolle kolonisatie 
verlengen of omstandigheden creëren die dichter bij het klimaatoptimum van een invasieve soort liggen 
(Walther et al. 

2009). Door klimaatverandering kan ook de uitbreidingssnelheid van invasieve exoten verhogen en 
geschikte gebieden voor kolonisatie vergroten, wat deze soorten nieuwe mogelijkheden biedt voor 
verdere uitbreiding. Extreme gebeurtenissen zoals overstromingen en stormen kunnen hieraan bijdragen. 
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Preventie en beheer van exoten gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten maakt gebruik van 
risicoanalyses die beantwoorden aan wetenschappelijke standaarden. Ook de impact van klimaatwijziging 
is hierin opgenomen (Roy et al. 2017). 

 

Uitvoering van de 

hier genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

Het INBO was betrokkenen en/of initiatiefnemer in meerdere wetenschappelijk 

onderzoeksprojecten die rechtstreeks of onrechtstreeks handelen over de relatie tussen 

biodiversiteit en klimaat(sverandering); zie hiervoor de referentielijst. 

 In 2015 werd op vraag van ANB een literatuurrapport geschreven (Van der Aa et al. 2015) 

waarin een aantal van de klimaateffecten op natuur en bos werden beschreven. Nieuwe 

informatie uit praktijk en literatuur wordt permanent bijgehouden. 

Uit deze studie bleek reeds dat versnippering van onze natuurgebieden in extreem hoge 

mate interfereert met de effecten van klimaatwijziging. 

Met betrekking tot invasieve exoten werkt het INBO mee aan een project (Tracking 

Invasive Alien Species, 2018-2020) dat geautomatiseerde workflows opstelt voor het 

identificeren van nieuwe risicosoorten (Vanderhoeven et al. 2017). Daarbij worden voor 

deze soorten ook risicokaarten geproduceerd die de vestiging van exoten voorspellen 

onder verschillende emissiescenario’s van het IPCC, gebaseerd op de meest recente door 

het KMI ter beschikking gestelde klimaatkaarten voor België 

(http://www.euro-cordex.be). Deze tools zullen risicoanalyses voor exoten beter 

informeren. 

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten tussen 

01.09.2017 en 2020 

 

 

 

Kennis die nodig is en opgebouwd moet worden om te komen tot klimaatrobuuste 

netwerken van natuurgebieden (Vos et al. 2008) en waaraan het INBO wilt werken:  

1) Optimaliseren van modelleertechnieken en -aanpakken om de effecten van 

klimaatverandering op soorten en hun verspreiding beter te kunnen inschatten (Titeux 

et al. 2017); 

2) Modelleren van verschillende landgebruiksscenario’s (bijvoorbeeld scheiden versus 

verweven – Peymen et al. 2009) in combinatie met klimaatveranderingsscenario’s (De 

Bruyn &; Bauwens 2009) om na te gaan welke scenario’s de meest robuuste netwerken 

opleveren;  

3) Onderzoek naar gebruik van corridors en/of stapstenen tussen natuurgebieden, 

waaronder mogelijks vergroeningspraktijken en agromilieumaatregelen in de landbouw 

of stedelijke gebieden; 

4) Studie naar gene flow tussen populaties in sterk versnipperde Vlaamse landschap (cf. 

Cox et al. 2017; Vanden Broeck et al. 2017); 

5) Kennis over de impact van exoten op de kwaliteit van N2000 habitats en soorten, 

risico-analyses van mogelijke directe of indirecte effecten van invasieve exoten op 

inheemse soorten, met inbegrip van de studie van de impact van klimaatwijzing op het 

vestigingspotentieel van invasieve exoten (Roy et al. 2017); 

6) Experimenteel onderzoek naar mitigerende beheermaatregelen voor klimaatgevoelige 

soorten (bijvoorbeeld Argusvlinder – Van Dyck et al. 2015) 

7) Afbakenen van gebieden met een grote potentie voor Natura 2000 soorten door het 

verder toepassen en optimaliseren van de leefgebiedenbenadering (mechanistische 

modellering – Maes et al. 2015; 2016; 2017a, 2017b; zie ook 

https://data.inbo.be/potleefgebieden/) om zo te komen tot meer dynamische 

natuurgebieden (cf. Alagador et al. 2014). 

http://www.euro-cordex.be/
https://data.inbo.be/potleefgebieden/


Het INBO overweegt nog hoe ze het opbouwen van deze kennis kan realiseren; het zal in 

ieder geval daarvoor beroep moeten doen op de personeelsinzet die nu in onze kerntaken 

wordt geïnvesteerd, aangezien al het wetenschappelijk INBO-personeel momenteel wordt 

ingezet op kerntaken. Welke kerntaken zullen beïnvloed worden moet nog bepaald 

worden. Een mogelijkheid is dat personeel dat momenteel in enveloppetaken voor 

agentschappen wordt ingezet, gericht ingezet zou worden op biodiversiteit~klimaat 

gerelateerde onderzoeksprojecten. 

Via literatuurstudie zal het ‘klimaatrapport-2015 (Van der Aa et al., 2015) permanent 

geactualiseerd worden; nieuwe inzichten in literatuur en praktijk zullen erin verwerkt 

worden.  

Relevante websites, 

VR documenten, 

achtergrond-info 

Relevante, deels door INBO-medewerkers verzorgde publicaties zijn opgenomen in de 

referentielijst onderaan dit document. 

Voorzien / vastgelegd 

Budget exclusief 

Vlaams Klimaatfonds 

in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

In VTE 0,3 VTE 0,3 VTE nog te bepalen, 

maar zal 

significant 

moeten 

toenemen tov 

2017 

nog te bepalen, 

maar zal 

significant 

moeten 

toenemen tov 

2017 

nog te bepalen, 

maar zal 

significant 

moeten 

toenemen tov 

2017 

8.32 LANGETERMIJN ECOSYSTEEMONDERZOEK (LTER) ALS 
INFRASTRUCTUUR VOOR ONDERZOEK EN OPVOLGING 

KLIMAATEFFECTEN IN VLAANDEREN 

INBO zal verder langetermijn onderzoek en monitoring verrichten in bossen en een aantal Europees 
prioritaire open habitats. Het betreft onderzoek naar de effecten van milieu en klimaat op de toestand 
van en trends in deze habitats. Dit gebeurt in internationaal verband (ICP Forests, ICP Integrated 
Monitoring, ICP, Mapping and Modelling, LTER-Europe, LTER-Belgium, ILTER, CZEN), op vaste sites, alwaar 
onderzoek verricht wordt naar de gecombineerde effecten van omgevingsdruk (klimaatverandering, 
luchtverontreiniging ,...) op het functioneren van het ecosysteem ( fenologie, vitaliteit, habitatkwaliteit, 
nutriëntenstromen,..). Hiervan maakt de opvolging van veranderingen in de eco-hydrologische toestand 
van natuurgebieden deel uit. Gelet op de verwachte effecten van klimaatverandering op neerslagverdeling 
doorheen het jaar is de opvolging van de grondwaterdynamiek een belangrijke onderzoeks- en 
monitoringsactiviteit. 

 

Uitvoering van de 

hier genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

● Het INBO (onderzoeksteam milieu & klimaat; MILKLIM) leverde in 2017 lange-
termijn meteodata van 3 intensieve bosmonitoringssites aan het Europese 
eLTER H2020 project (o.a. ter validatie van klimaatmodellen op Europese 
schaal). 

● MILKLIM past dynamische modellering via het VSD+ model toe op de Inslag in 
Brasschaat in samenwerking met eLTER H2020 en ICP Integrated Monitoring. 

● Opvolgen van ozon concentraties in Brasschaat 
● In de 5 intensieve bosmonitoringssites onderzoekt MILKLIM de oorsprong en 

evolutie van Dissolved Organic Carbon (DOC) en Nitrogen (DON). 
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● Calibratie van de FDR-sensoren in de 5 intensieve bosmonitoringssites ter 
verbetering van de waterbalansmodellen 

● Deelname aan Tea Bag litter decomposition experiment in ILTER/Alter-Net 
verband in de 5 intensieve bosmonitoringssites 

● Opvolging sapstroom, groei en fenologie bij zomereik en Beuk op de LTER-site 
in Gontrode 

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten tussen 

01.09.2017 en 2020 

 

 

Uitbreiding van het bodemvochtsensorennetwerk en automatische meteorologische 

meetstations naar 5 LTER sites buiten bos (de zgn. KLIVEG sites in alluviale graslanden, 

veengebieden, heide, kustduinen,...) om zo: 

1) de effecten van verdroging/vernatting in deze ecosystemen te kunnen 
opvolgen 

2) waterbalansmodellen te kunnen opstellen voor deze type ecosystemen 
3) koolstofstocks en -fluxen begroten (sinks & sources inzake broeikasgassen) 

Uitbreiding van automatische meteorologische meetstations/weegbalansen bij 2 

bosmonitoringssites 

Relevante websites, 

VR documenten, 

achtergrondinfo 

 

 

 

http://www.lter-belgium.be/ 

https://data.lter-europe.net/deims/ 

https://www.ilternet.edu/ 

http://www.icp-forests.net 

http://www.icpmapping.org  

http://www.syke.fi/nature/icpim 

http://www.czen.org/about 

http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/pratendbos/pratendbos.html#info 

Voorzien / 

vastgelegd Budget 

exclusief Vlaams 

Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

1 VTE 1 VTE 2 VTE 2 VTE 2 VTE 

8.33 INSCHAKELEN VAN HET MEETNET ONBEHEERDER REFERENTIEBOSSEN 

(BOSRESERVATENMEETNET) IN FUNCTIE VAN HET KLIMAATVRAAGSTUK 

Een meetnet van onbeheerde bossen heeft een belangrijke referentiefunctie bij de studie van effecten van 
klimaatverandering op het bosecosysteem. Hier worden deze effecten immers niet gemaskeerd of 
verstoord door actieve beheeringrepen.  

Spontane veranderingen in de boomsoortensamenstelling vormen een belangrijke indicatie voor de 
uiteenlopende effecten van klimaatverandering op de verschillende boomsoorten. Sommige soorten zijn 
immers gevoeliger voor veranderingen (bv. zomerdroogte) dan andere. Daardoor zullen ook de onderlinge 
concurrentieverhoudingen van verschillende (boom)soorten wijzigen.  In Duitsland werd hiervoor een 
indicator ontwikkeld, die regelmatig wordt gerapporteerd in het kader van de DAS (Deutsche 
AnpassungsStrategie Klimawandel). Via het Vlaamse meetnet voor onbeheerde bossen is het mogelijk om 
ook voor Vlaanderen deze indicator te berekenen en op te volgen, en eventueel te vergelijken met de 
Duitse trends. 

Daarnaast spelen de onbeheerde bosreservaten en het bijhorende meetnet ook een belangrijke rol als 
referentiesites voor gerichte observaties, analyses en metingen in functie van effecten van 
klimaatverandering op het bosecosysteem. 

http://www.lter-belgium.be/
https://data.lter-europe.net/deims/
https://www.ilternet.edu/
http://www.icp-forests.net/
http://www.icpmapping.org/
http://www.syke.fi/nature/icpim
http://www.czen.org/about
http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be/pratendbos/pratendbos.html#info


 

Uitvoering van de 

hier genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

Informatie werd verzameld over de werkwijze toegepast voor het bepalen van de DAS-

indicator. Voor onbeheerde referentiebossen geeft deze indicator een wijziging van de 

samenstelling van de boomlaag aan, waarvan het effect niet is toe te schrijven aan beheer. 

Indien de bestudeerde boomsoorten goed gekozen worden, en het netwerk is voldoende 

groot, kan hieruit een klimaateffect afgeleid worden. 

Er werd nagegaan of het ook mogelijk is om op basis van de Vlaamse gegevens uit het 

Vlaamse bosreservatennetwerk deze indicator te bepalen en in hoeverre deze volstaat om 

alleenstaand voldoende informatie te leveren, of verder dient opgeschaald in internationale 

context. 

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten tussen 

01.09.2017 en 2020 

 

 

 

● DAS-indicator :  
○ 2018 : Opmaak van een lijst van in aanmerking komende reservaten voor 

de opbouw van deze indicator. Het moet gaan om reservaten die 
minstens 2 x werden opgemeten en die in aanmerking komen qua 
boomsoortenmenging (soorten met verschillende concurrentiekracht 
aanwezig) - analyse van de indicator 

○ 2019 : voor de relevante reservaten berekening van de DAS-indicator 
○ 2020 : rapportage en vergelijken van de resultaten met de Duitse situatie 

● Gerichte metingen en analyses :  
○ effecten van essentaksterfte op de samenstelling van de kruidlaag : 

metingen en analyse  in de kernvlakte van het bosreservaat Muizenbos 
(Ranst) 

○ variatie in groeikracht en fenologie van onbeheerde beukenbossen : uit te 
bouwen meetnet binnen de seriële UNESCO-World Heritage Site ‘Primeval 
and Ancient Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of 
Europe’. 

● Analyse van het effect van nulbeheer op de koolstofopslag in bosecosystemen : 
onbeheerde bossen, in vergelijking tot beheerde bossen (boven- en ondergronds) 

Relevante 

websites, VR 

documenten, 

achtergrond-info 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4230.pd

f 

https://www.umweltbundesamt.de/fw-i-1-das-indikator#textpart-1 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/656/dokumente/fw-i-

1_indikator_naturwaldreservate.pdf 

Voorzien / 

vastgelegd Budget 

exclusief Vlaams 

Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

Huidige 

totaalinzet 

bosreservaten- 

onderzoek: 2,8 

VTE 

Huidige 

totaalinzet 

bosreservaten- 

onderzoek: 2,8 

VTE 

totaalinzet 

bosreservaten- 

onderzoek: 2,8 

VTE 

totaalinzet 

bosreservaten- 

onderzoek: 2,8 

VTE 

totaalinzet 

bosreservaten- 

onderzoek: 2,8 

VTE 

8.34. KENNISOPBOUW VOOR HET ONDERBOUWEN VAN INSTRUMENTEN 

VOOR BEHEERDERS 

Er wordt een catalogus van adaptieve beheermaatregelen voor bos en natuur ontwikkeld in functie van 
verwachte klimaatveranderingen die een aanvulling kan bieden op bestaande naslagwerken zoals de 
‘handboeken voor beheerders’ voor Natura2000-habitattypes en soorten (Van Uytvanck & De Blust, 2012; 
Van Uytvanck & Goethals, 2014).  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4230.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4230.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/fw-i-1-das-indikator#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/656/dokumente/fw-i-1_indikator_naturwaldreservate.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/656/dokumente/fw-i-1_indikator_naturwaldreservate.pdf
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Uitvoering 

van de hier 

genoemde 

maatregelen 

tot 31.08.2017 

 

 

 

Het INBO voerde reeds een uitgebreide literatuurstudie uit rond de effecten van 

klimaatverandering op bos en natuur (Van der Aa et al., 2015; zie boven onder punt 2) en speelde 

een belangrijke rol in de klimaat-rondetafel Omgeving en Natuur (2016-2017).   De uitgebreide 

expertise die de afgelopen jaren werd opgebouwd werd verder versterkt in 2017 via actieve 

literatuurstudie en verdere uitbouw van een internationaal experten-netwerk, en specifiek 

onderzoek rond klimaatbuffers en dynamische rivierlandschappen. 

Klimaat-adaptief bosbeheer 

Bij beheer van bossen gericht op klimaatadaptatie komen uit de literatuur hoofdzakelijk de 

volgende aandachtspunten naar voren (Bolte, Ammer et al. 2010): 

• Streven naar verticale en horizontale structuur. En oude, aftakelende en dode bomen 

• Verhoging van het humus- en nutriëntengehalte in de bodem door herstel van de 

nutriëntenpomp 

• Tegengaan van bodemverdichting door bij werkzaamheden uitrijpaden te gebruiken. 

• Toewerken naar gemengde bossen waarin zoveel mogelijk op de groeiplaats geschikte 

boomsoorten voorkomen. 

De ontwikkelde maatregelen kunnen echter suboptimaal zijn omdat ze tot nu toe niet ontwikkeld 

zijn in het licht van de huidige kennis van bosadaptatie aan de verwachte klimaatverandering. 

Een degelijke screening van de huidige stand van kennis, gericht op het bijstellen van de 

maatregelen maakt dan ook onderdeel uit van dit project. 

Internationaal onderzoek toont aan dat bosbeheerders (zowel private als openbare) overtuigd 

zijn dat klimaatverandering een belangrijke invloed heeft op het bos, en daar willen naar 

handelen, maar niet weten wat ze dan moeten doen (Sousa-Silva et al. 2016). Voor een effectieve 

kennistransfer van kennis inzake klimaat-adaptief beheer verkiezen beheerders workshops en 

excursies, eerder dan artikels en websites. 

De afgelopen jaren werd dan ook ingezet op (vooral) laagdrempelige communicatie van de 

opgedane kennis en expertise rond klimaateffecten en klimaat-adaptief bosbeheer via 

voordrachten op uiteenlopende symposia en studiedagen. 

Kennisopbouw klimaatbuffers: voor het ontwikkelen van een toekomstvisie (landschap en natuur) 

in het Kempen-broek wordt voor het eerst rekening gehouden met een veranderend klimaat. 

Hiervoor werd gewerkt met de zgn. klimaatbuffers, waarbij wordt nagegaan hoe de mogelijke 

gevolgen van klimaatverandering met betrekking tot de waterhuishouding en de 

brandgevoeligheid kunnen opgevangen worden door meer in te zetten op natuurlijke processen. 

Voor de verschillende knelpunten bij het waterbeheer die zich nu al en in de toekomst kunnen 

voordoen, worden praktische oplossingen voorgesteld. Uit de opvolging en evaluatie hiervan 

kunnen lessen getrokken worden voor toekomstige projecten. 

- https://pureportal.inbo.be/portal/nl/projects/kempenbroek-climate-buffer-and-baseline-
measurement-evinbo(b1bdc419-f089-402b-b271-708855759064).html 

Natuurontwikkeling in dynamische landschappen, gestuurd door rivierdynamiek.  

Langs de grensmaas probeert men economische ontwikkeling (grintwinning) en 

natuurontwikkeling (natuur als nabestemming) te combineren met herstel van rivierdynamiek en 

verhoogde (water)veiligheid. Door klimaatverandering zijn in regenrivieren zoals de Maas in de 

toekomst frequenter hoge piekdebieten te verwachten. Door ruimte te geven aan de rivier kan 

de veiligheid verhoogd worden en ontstaan tegelijkertijd kansen voor economische ontwikkeling 

(grintwinning) en natuurontwikkeling. Het INBO bestudeert welke natuurtypen zich ontwikkelen 

en adviseert de inrichting van het rivierlandschap in functie van natuur, rivierdynamiek en 

veranderend klimaat (Van Looy et al. 2005). 

https://pureportal.inbo.be/portal/nl/projects/kempenbroek-climate-buffer-and-baseline-measurement-evinbo(b1bdc419-f089-402b-b271-708855759064).html
https://pureportal.inbo.be/portal/nl/projects/kempenbroek-climate-buffer-and-baseline-measurement-evinbo(b1bdc419-f089-402b-b271-708855759064).html


Stappen of 

wijzigingen 

te 

verwachten 

tussen 

01.09.2017 en 

2020 

Basis van de literatuuranalyse en het uitgebouwde netwerk zal begin 2018 een 

onderzoeksstrategie klaar zijn die aangeeft waar de onderzoekshiaten zitten rond klimaat-

adaptief bosbeheer én die in Vlaamse context realistisch uitvoerbaar zijn.  

1. Er is slechts weinig onderzoek gedaan naar de wenselijke boomsoortensamenstelling 
van onze bossen in het licht van de effecten veroorzaakt door de klimaatverandering. 
Naarmate de klimaatverandering ten opzichte van het huidige klimaat groter is, zullen 
droogtegevoelige soorten het moeilijk krijgen om zich te handhaven en worden 
vervangen door meer droogteresistente soorten (link met thema 7). Opbouwen 
werkrelaties met experten in klimaatadaptatie in buurlanden. 

2. In kaart brengen bestaande klimaatadaptatie-experimenten (zowel beheer, 
boomsoorten als genetisch) 

3. Analyseren van voor Vlaanderen relevante klimaatadaptatie-experimenten 
4. Opvolging internationale kennisontwikkeling (literatuur) naar gewenste aanpassing van 

huidig bosbeheer, boomsoortenkeuze, genetische variatie (zie thema 7) 
5. Initiëren van bijkomende gerichte experimenten   
6. Formuleren van onderzoeksvragen en conclusies rond bijstellen boomsoortenkeuze en 

beheeropties t.b.v. klimaatadaptatie 
7.  Formuleren van klimaatadaptatie-adviezen voor boseigenaren en –beheerders 
8. Vorming/communicatie naar eigenaren en beheerders… 
9. Kennisopbouw natuurlijke processen in bossen en open landschappen: Een statische 

benadering van de natuur en het natuurbeheer (in tijd, ruimte en in de beoogde 
doelen) dreigt bij klimaatverandering te falen op middellange tot langer termijn. 
Daarom wordt, uitgaande van natuurlijke processen die spelen in grotere ecosystemen 
(zowel bossen als open landschappen/natuurgebieden) onderzocht welke resultaten 
(naar biodiversiteit, mitigatie van N-depositie, het creëren van nieuwe gradiënten -incl. 
temperatuur- en vochtgradiënten-, ...) kunnen gehaald worden in onbeheerde en 
extensief begraasde, dynamische landschappen. Het operationele onderzoeksprogramma 
rond onbeheerde bossen wordt hiervoor aangevuld met een luik rond open terreinen. 
Dit is momenteel in ontwikkeling en zal het klimaatthema hierin integreren. (Provoost 
et al., 2017).  

10. Effecten van nieuwe en klassieke beheermaatregelen bij veranderend klimaat. Klassieke 
beheermaatregelen zoals maaien en begrazen in vaste patronen hebben in het verleden 
hun waarde bewezen voor specifieke doelen. Deze maatregelen spelen in op de 
(jaarlijkse) productie van de vegetatie. Door veranderingen in temperatuur en 
vochtigheid en het verlengen van het jaarlijkse groeiseizoen zullen ook de effecten van 
deze klassieke maatregelen op de jaarlijkse productie niet meer dezelfde zijn. Onderzoek 
naar de relatie tussen wijzigende klimaatomstandigheden, productie en klassieke vs. 
nieuwe (of aangepaste) maatregelen is nodig om de beheerdoelen van heel wat 
halfnatuurlijke natuurtypen (waaronder vele Europese habitattypen) te halen in een 
klassiek schema van patroonbeheer. Dergelijk onderzoek moet nog opgestart worden. 
Een eerste alternatief beheer, nl. sinusbeheer in graslanden wordt volgend jaar 
opgestart i.s.m. UGent 

11. Zeespiegelstijging en veranderingen in stormfrequentie en –kracht hebben een grote 
impact op de geomorfologische dynamiek aan de kust met belangrijke implicaties voor 
zowel kustbescherming als biodiversiteit. De maatschappelijke uitdaging die hiervan 
uitgaan worden behartigd binnen het Complex Project Kustvisie (gegroeid vanuit het 
project Vlaamse Baaien). INBO is momenteel vertegenwoordigd in de beleidscommissie 
van dit project en was actief in de voormalige werkgroep monitoring. INBO monitort 
ook al 10 jaar de vloedmerkvegetatie op het strand binnen 23 permanente trajecten 
verspreid over de kust. Analyse van deze gegevens maakt het mogelijk om de impact 
van de veranderende morfodynamiek op de plantengemeenschap van het hoogstrand 
en op de embryonale duinontwikkeling na te gaan.  

12. Klimaatverandering en met name gewijzigde neerslagpatronen hebben ook belangrijke 
gevolgen voor geomorfodynamiek van de meer landinwaarts gelegen duinen. Uit 
onderzoek blijkt dat de sterke fixatie van het loopduin in de Westhoek zeer 
waarschijnlijk te wijten is aan de extreem hoge neerslag in de jaren 2000-2001. Een 
toename van de neerslag, en vooral van de extremen zoals we de voorbije decennia 
kunnen waarnemen, zou de fixatie van stuifduinen dus in de hand kunnen werken. 
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Anderzijds zou een verhoogde stormfrequentie de verstuiving net stimuleren waardoor 
sommige onderzoekers vraagtekens zetten bij de toegenomen aandacht voor 
redynamisering van duinen. Het INBO volgt die problematiek verder op, onder meer aan 
de hand van het geplande redynamiseringsproject van ANB in het Westhoekreservaat 
in De Panne. (Provoost et al., 2011) 

Relevante 

websites, VR 

documenten, 

achtergrondi

nfo 

 

 

 

http://www.reseau-aforce.fr/ 

• https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/Klimaanpassungsstrategie_
Wald_NRW.pdfVan der Aa B., Vriens L., Van Kerckvoorde A., De Becker P., Roskams P., De 
Bruyn L., Denys L., Mergeay J., Raman M., Van den Bergh E., Wouters J., Hoffmann M. (2015). 
Effecten van klimaatverandering op natuur en bos. Rapporten van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel 

• Sousa-Silva R., Ponette Q, Verheyen K, Van Herzele A & Muys B. 2016. Adaptation of forest 
management to climate change as perceived by forest owners and managers in Belgium 
Forest Ecosystems. 3(1). 

Voorzien / 

vastgelegd 

Budget 

exclusief 

Vlaams 

Klimaatfonds 

in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 0,3 VTE 2-3 VTE inzetbaar 

na herschikken 

kerntaken 

2-3 VTE inzetbaar 

na herschikken 

kerntaken 

2-3 VTE inzetbaar 

na herschikken 

kerntaken 

8.35. ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING OP 

ECOSYSTEMENDIENSTEN 

Het INBO verricht in samenwerking met andere kenniscentra onderzoek naar veranderingen in 
landgebruik en bodembeheer in natuur- en landbouwgebieden. Het verkent en evalueert verschillende 
scenario's op hun gevolgen voor ecosystemen en ecosysteemdiensten, waaronder regulering van globaal 
en stedelijk klimaat (bv. koolstofopslag in bodem en biomassa, stedelijk hitte-eilandeffect). Verdere 
kennisopbouw over de te verwachten effecten van klimaatverandering op de instandhouding van 
ecosysteemdiensten is hierbij nodig.  

 

Uitvoering van de 

hier genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

Momenteel werkt het NARA-team aan het natuurrapport 2018 (NARA-S). Dit rapport 

wordt een toekomstverkenning waarbij het effect van verschillende drivers op 

biodiversiteit en ecosysteemdiensten wordt bekeken. Klimaatverandering wordt hierbij 

als een belangrijke driver beschouwd. Anderzijds wordt er ook ingegaan op 

maatschappelijke uitdagingen ten gevolge van de klimaatverandering. Bovendien gaan 

we ook na wat de mogelijke groene infrastructuur gerelateerde oplossingen voor deze 

uitdagingen zijn, zowel op de lange (richtjaar 2050) als de korte termijn (aanbevelingen 

voor de volgende legislatuur). Tenslotte wordt er nagegaan wat het effect van deze 

oplossingen is voor onder meer biodiversiteit en ecosysteemdiensten, waarbij er rekening 

wordt gehouden met belangrijke drivers zoals klimaatverandering. Om het rapport 

maatschappelijk in te bedden, heeft het NARA-team gekozen voor een participatieve 

aanpak. Hiervoor werd er een uitgebreide gebruikersgroep opgericht. Deelnemers van de 

gebruikersgroep werden gekozen uit lokale overheden, Vlaamse administraties, 

bedrijven, experten, middenveldorganisaties en brugorganisaties (bv. regionale 

landschappen). Volgende stappen zijn binnen dit kader al uitgevoerd: 

- Opmaak en goedkeuring plan van aanpak NARA-2018 

http://www.reseau-aforce.fr/
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/Klimaanpassungsstrategie_Wald_NRW.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/Klimaanpassungsstrategie_Wald_NRW.pdf
https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22Forest+Ecosystems%22


- Samenstellen van de gebruikersgroep 

- Workshop 1 van de gebruikersgroep 1 NARA-2018 

- Analyse gegevens workshop 1 NARA-2018 

Uit de analyse van workshop 1 blijkt dat de leden van de gebruikersgroep 7 

uitdagingenclusters prioritair vinden voor groene infrastructuur, waaronder 4 sterk 

beïnvloed worden door de driver klimaatverandering: (1) biodiversiteitsverlies tegengaan 

(verlies wordt versterkt door klimaatverandering), (2) een gezonde leefomgeving 

garanderen (o.a. door het door klimaatverandering toenemend stedelijk hitte-eilandeffect 

te beperken), (3) omgaan met een veranderd klimaat (omgaan met toename 

overstromingsrisico, droogte, extreme weersomstandigheden) en (4) voedselzekerheid 

(wordt bemoeilijkt door de klimaatverandering).  

In de loop van 2017 zijn er met externe financieringsmiddelen 4 Eigen Vermogen (EV INBO) 

projecten gestart die speciale aandacht hebben voor klimaatadaptatie: 

- FutureFloodplains (FWO): Team Milieu en Klimaat en team Natuur & 
Maatschappij dragen bij aan een project dat de toekomstige effecten van 
klimaat- en landgebruikveranderingen probeert in te schatten op valleigebieden 
in Vlaanderen.  INBO zal zich vooral richten op de impact op biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten. Dit wordt op een participatieve manier gedaan met 
eindgebruikers om tot een zo nuttig mogelijk product te komen voor de 
eindgebruikers (administraties, middenveld, steden en gemeenten, ...) 

- Groenblauwe netwerken (GBN) in Vlaanderen - Gobelin (D.O.): Het doel van de 
opdracht is ten eerste om op basis van een gedegen wetenschappelijke 
onderbouwing vanuit de literatuur een door alle partners ondersteunde 
afbakening van het begrip groenblauwe netwerken te formuleren, gebaseerd 
op de doelen van biodiversiteit, klimaat en leefkwaliteit. Op basis van deze 
afbakening/definitie dient het bestaande groenblauwe netwerk en de potentie 
voor uitbreiding en kwalitatieve versterking in beeld te worden gebracht. Het 
laatste deel van de opdracht bestaat uit de uitwerking van concrete cases met 
als doel om de theorie in de praktijk te brengen.   

- Imagine & Urbangaia (Biodiversa-financiering): Deze 2 projecten focussen op het 
operationaliseren van het concept ‘groene infrastructuur’ in resp. urbaan-rurale 
gradiëntsituaties en in urbane context.  Klimaatadaptatie is één van de criteria 
waar rekening mee zal gehouden worden.  

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten tussen 

01.09.2017 en 2020 

 

 

 

In deze periode wordt NARA-2018 afgewerkt en opgeleverd. Centraal hierbij staan de 

volgende 2 workshops van de gebruikersgroep en het in beeld brengen van de effecten 

van de oplossingen, rekening houdend met de belangrijke drivers zoals 

klimaatverandering. Deze workshops gaan respectievelijk in op groene 

infrastructuuroplossingen voor de 7 weerhouden uitdagingsclusters op de lange termijn 

(richtjaar 2050; workshop 2) en op de korte termijn (workshop 3) 

Nadien wordt er gestart met een rapport rond de toestand en de trend van de 

biodiversiteit in Vlaanderen (NARA-2020). Net zoals in NARA-2018 speelt 

klimaatverandering hierbij een belangrijke rol, maar is het niet de hoofdfocus van het 

rapport. 

Uitvoering van de projecten FutureFloodplains, Gobelin, Imagine & Urbangaia. 

Er zijn 3 gelijkaardige projecten ingediend voor externe financiering. 

Relevante websites, 

VR documenten, 

achtergrond-info 

https://www.vlaanderen.be/fr/publications/detail/hoofdstuk-24-ecosysteemdienst-

regulatie-van-het-globaal-klimaat 

http://www.futurefloodplains.be/ 

Voorzien / 

vastgelegd Budget 

2016 2017 2018 2019 2020 

https://www.vlaanderen.be/fr/publications/detail/hoofdstuk-24-ecosysteemdienst-regulatie-van-het-globaal-klimaat
https://www.vlaanderen.be/fr/publications/detail/hoofdstuk-24-ecosysteemdienst-regulatie-van-het-globaal-klimaat
http://www.futurefloodplains.be/
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exclusief Vlaams 

Klimaatfonds in € 

vastgelegd Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

voorzien voorzien voorzien 

 NARA-2018: 

6 VTE waarbij 

3 VTE worden 

besteed aan 

klimaat 

gerelateerd 

werk 

3 VTE 3 VTE 1 VTE 1 VTE 

4 EVINBO projecten 

(deze projecten zijn 

breder dan 

klimaatadaptatie) 

 1.16 VTE 1.76 VTE 1.76 VTE 0.39 VTE 

 

8.36. ONDERZOEK NAAR BOOMHERKOMSTEN IN FUNCTIE VAN ADAPTATIE 

Het INBO bouwt zijn kennis betreffende het adaptatiepotentieel van inheemse boom- en struiksoorten 
verder uit aan de hand van de bestaande klimaatsveranderingsscenario's (opwarming en veranderde 
neerslagverdeling, gepaard aan seizoensgebonden droogteperioden). Tegen 2020 worden hiervan de 
eerste resultaten verwacht, het einddoel is om tegen 2030 resulteren in effectieve nieuwe zaadtuinen van 
inheemse boom- en struiksoorten met herkomsten die aangepast zijn aan de voorspelde 
klimaatsverandering. 

 

Uitvoering van de 

hier genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

Actualisatie literatuur en uitbouw internationaal netwerk. 

1. Een belangrijke vraag is welke herkomsten van onze inheemse boom- en 
struiksoorten we best aanplanten in Vlaanderen als anticipatie op de 
voorspelde klimaatwijziging. Hiertoe werden enerzijds herkomstproeven 
(internationaal common garden experiment en nationaal multi-site 
experiment) opgestart. Anderzijds werden bestaande data geanalyseerd in 
functie van stabiliteit/plasticiteit over verschillende groeicondities heen. Ook 
onderzoek naar epi-genetische mechanismen die bomen in staat stellen zich 
snel aan te passen aan nieuwe groeicondities werd opgestart. 

Nieuwe boomziekten kunnen onze inheemse boom- en struiksoorten bedreigen onder 

een wijzigend klimaat. Tolerante individuen t.a.v. de recente essenziekte worden 

geïdentificeerd en vermeerderd met als doel een tolerante boomgaard aan te leggen ter 

bevoorrading van de bosbouw met tolerant zaad.  

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten tussen 

01.09.2017 en 2020 

Herkomstproeven en onderzoek naar stabiliteit/plasticiteit impliceren onderzoek op 

middellange termijn. Toch kunnen reeds tegen 2020 de eerste resultaten verwacht 

worden op basis van metingen en observaties in jonge aanplantingen. Het epi-genetische 

onderzoek zal ook tegen 2020 mogelijk resultaten opleveren, gezien momenteel 

voorlopige resultaten wijzen in de richting van epi-genetische effecten. 

Relevante websites, 

VR documenten, 

achtergrond-info 

http://www.iefc.net/?langue=en&affiche_page=projet_REINFFORCE  

Voorzien / 

vastgelegd Budget 

2016 

vastgelegd 

2017 2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

http://www.iefc.net/?langue=en&affiche_page=projet_REINFFORCE


exclusief Vlaams 

Klimaatfonds in € 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

5,3 VTE 5,3 VTE 5,3 VTE 5,3 VTE 5,3 VTE 

8.37. KLIMAATADAPTATIE ALS THEMA IN HET NATUUR-IN-JE-

BUURTPROGRAMMA 

Natuur-In-Je-Buurt wil elke Vlaming kwalitatief groen aanbieden in zijn/haar omgeving dat aansluit bij 
zijn/haar behoeften en de leefbaarheid in/van zijn/haar buurt verhoogt. Het doel is ervoor te zorgen dat 
iedereen groen in zijn buurt heeft die ecosysteemdiensten levert die hij/zij nodig heeft en verwacht. Dit 
gaat van dak- en gevelgroen over perken en parken tot grote natuurkernen. 

Momenteel wordt een nieuwe strategie en werkingsmodel uitgetekend. De rol van groen in 
klimaatadaptatie zal daarbij een prioritair aandachtspunt zijn. Zo zullen aspecten van 
temperatuurbuffering, waterregulering en luchtkwaliteit opgenomen worden in het beslissingskompas 
omtrent de realisatie van projecten. 

Natuur-In-Je-Buurt is gericht op de creatie van meer groen (in brede zin) in Vlaanderen. Dit groen kan 
verschillende vormen hebben, van parken over bomenrijen op straten en pleinen en tot groendaken, en 
brengt afhankelijk van die vorm dan ook verschillende neveneffecten met zich mee. Deze zijn vooral 
gelieerd aan regulerende ecosysteemdiensten zoals regulatie van het overstromingsrisico, regulatie van 
lucht- en waterkwaliteit en regulatie van de lokale temperatuur, en aan culturele ecosysteemdiensten 
verbonden aan recreatie, toerisme, (mentale) gezondheid. In specifieke gevallen kunnen ook producerende 
ecosysteemdiensten zoals de productie van biomassa, al is dit vaak een nevenproduct van het onderhoud. 

 
Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

Aandacht voor groenblauwe netwerken, klimaatadaptatie en dus de leefbaarheid van 
bebouwde omgevingen werd expliciet opgenomen in de projectoproep Natuur in je Buurt 
die op 15 juni 2017 gelanceerd werd. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

In het najaar van 2017 zullen de laureaten van de projectoproep bekendgemaakt worden 
en hun subsidiebesluiten ontvangen. Bij de volgende oproepen zal er minstens zoveel, zo 
niet nog meer aandacht gaan naar de problematiek van klimaatadaptatie bij het 
bekendmaken en beoordelen van de projectvoorstellen. 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

De projectoproep en de infobundel voor projectindieners werden hier gepubliceerd: 
https://www.natuurenbos.be/projectoproep-groen  

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

Geen specifieke oormerking voor klimaatadaptatie 

8.38. KENNISOPBOUW BETREFFENDE DE BIJDRAGE VAN NATUUR AAN C-

SEQUESTRATIE 

Zowel de ontwikkeling van het beleid op vlak van koolstofsequestratie in “natuur en bos” als het beheer 
ervan hebben nood aan bijkomende informatie over bestaande koolstofvoorraden en hun trends. 

https://www.natuurenbos.be/projectoproep-groen
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Bodems stockeren dubbel zoveel koolstof als in de atmosfeer aanwezig is en de bodemvoorraden (stocks) 
en hun veranderingen (sinks of sources) zijn dus cruciaal voor klimaatsverandering. Bovengrondse C 
opslag in biomassa bedraagt ongeveer 1/3 van de bodem C voorraden. Vooral de duurzame C-opslag in 
bosecosystemen en hun houtproducten zijn bijzonder belangrijk. 

Natuurtypes verschillen dus in potentieel voor boven- en ondergrondse C-sequestratie. Deze kennis voor 
elk bos- en natuurtype moet nog verder opgebouwd worden, in het bijzonder voor de open habitats.     

Bos- en natuurbeheer kan een rol spelen bij het verhogen van de C-sequestratie. Gemengde bossen 
stockeren meer C in de bodem dan homogene bossen, onbeheerde bossen vaak beduidend meer dan 
beheerde, vernatting van natuurgebieden verhoogt eveneens de C-sequestratie in de bodem, maar kan 
zorgen voor extra broeikasgassen (methaan, lachgas) die de voordelen van extra CO2 opslag neutraliseren.  
Kennisopbouw van deze processen is dus eveneens nodig, wat kan gebeuren op LTER-sites (zie hoger: 
Level II Bossen, KLIVEG-sites) en op level III sites (bv. ICOS-sites). Daarnaast zijn op een beperkt aantal sites 
experimentele proeven nodig om de effecten van beheer op de C-sequestratie te vergelijken en te 
evalueren (bv. beheerd vs. onbeheerd in bos- en natuurreservaten, common garden experimenten). 

De grote uitdaging voor de kennisopbouw rond C-sequestratie is de integratie van de bestaande 
meetnetten, inventarissen en (geo)databanken in een gestructureerd hiërarchisch monitoringssysteem, en 
die aan te vullen met ontbrekende componenten. 

Dit systeem moet het beleid en het bos- en natuurbeheer continu voorzien van statistisch onderbouwde, 
robuuste en recente gegevens over de toestand van de koolstofvoorraden en hun trends. Dit systeem is 
essentieel voor de regionale, nationale en Europese koolstof-boekhouding en huidige en toekomstige 
rapporteringsverplichtingen (LULUCF, NECD, etc).  

Figuur 1 vat een dergelijk hiërarchisch monitoringsysteem samen, waarbij aangegeven wordt hoe enkele 
bestaande onderzoeksinitiatieven en meetnetten in elkaar passen. Op het laagste niveau (level 0) zijn er 
de gebiedsdekkende GIS-data die essentieel zijn voor opschaling van C-stocks en trends naar schaal 
Vlaanderen.  Deze omvat onder meer GIS datalagen (raster en polygoon) zoals het Digitaal Hoogte Model 
(DHMVII), de bodemkaart, de VITO-landgebruikskaart, de bosreferentielaag, de BWK, de Groenkaart-
Vlaanderen en remote sensing data zoals multi-spectrale beelden).   Level I omvat de Vlaamse 
Bosinventaris en het meetnet in de onbeheerde bosreservaten (voor bovengrondse C-opslag) en een nieuw 
op te starten bodem-C-meetnet Vlaanderen (initiatief van Dept. Omgeving, Afd. VPO, dienst Bodem).  Level 
II omvat de LTER-sites zowel in bossen (ICP Forests level II proefvlakken) als open natuurgebieden (KLIVEG 
sites, Leiemeersen). Level III zijn de sterk geïnstrumentaliseerde sites (bv. de ICOS-meettoren in naaldbos 
(Brasschaat) en ICOS site in droge heide in het Nationaal Park Hoge Kempen) die onder meer 
gasuitwisselingsfluxen meten. Op Level III sites kunnen ook experimentele proefopzetten geplaatst worden 
waar de effecten van beheer op C-sequestratie gemonitord worden en op beheer gebaseerde modellen 
ontwikkeld worden (nog uit te bouwen). 



 
Fig. 1. Schematische voorstelling van een hiërarchisch monitoring systeem met 4 elementen naar Ferretti & Fischer 

(2013). De breedte van de elementen is proportioneel met hun staalname dichtheid (sampling density), de hoogte 

met de data intensiviteit. De op- en neerwaartse pijlen geven de modelleringsmogelijkheden weer voor up en 

down scaling van de resultaten. 

 Merk op dat de Level II en Level III sites doorgaans deel uitmaken van internationale meetnetten (ICP 

Forests, ICOS-RI, LTER-Europe, LTER-Belgium, …), waardoor opschaling naar Europa en vergelijking van de 

data (en modellen) met de (buur)landen mogelijk is.  Bijvoorbeeld De Vos et al. 2015: Vlaamse 

bosbodemstocks confronteren met Europese benchmarks op basis van 5000 bosproefvlakken. Level I-sites 

leveren dan weer de data voor de verfijning van de Globale bodemkoolstofkaarten (GSOC maps).  

Het linken van de levels 0, I, II en III door middel van modellen laat toe de kennis van elk level zowel 
ruimtelijk op te schalen (Vlaanderen) als temporeel (evoluties in de tijd). Elk level heeft hierbij een andere 
tijdsresolutie (level I: meetcyclus 10 jaar, level II: ~maandelijks, level III: ~uur). Dergelijk monitoringssysteem 
is statistisch coherent.  

Om te voorkomen dat er dubbel werk wordt uitgevoerd en om synergie te creëren en kosten te drukken 
wordt er een koppeling voorzien met de methodes en de koolstof-boekhouding van de EU (IPCC-
richtlijnen) en internationale meetstandaarden en protocollen (ISO, EN, ICP-Forests, ICOS…). Op deze wijze 
zijn de data conform en vergelijkbaar.  

Uitvoering van 

de hier 

genoemde 

maatregelen tot 

31.08.2017 

 

 

 

1. Op vraag van de Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het 
Departement Omgeving stelde INBO een gebiedsdekkende kaart op van de koolstof 
(C-) voorraad in de bodem in Vlaanderen. Afdeling VPO bezorgde deze kaart aan het 
Global Soil Partnership (GSP) van de FAO, die ermee aan de slag gaat om een ‘Global 
Soil Organic Carbon map (GSOC) 2017’ op te maken. Voor de bossen werd de 
voorraad ingeschat op basis van meetgegevens die verzameld werden in de periode 
1997-2002. Voor landbouwgebied waren onvoldoende gegevens beschikbaar om 
rechtstreeks tot een gebiedsdekkende schatting te komen, en werd een statistisch 
model opgesteld op basis van meetgegevens afkomstig van verschillende 
gefragmenteerde onderzoeken uit Vlaanderen en Wallonië (Meersmans, 2008, 2011). 
Op basis van dit model kon de C-voorraad in landbouwgronden in Vlaanderen 
geschat worden. De GSOC kaart synthetiseert de huidige kennis over de omvang 
van de koolstofvoorraden in de bodem en geeft ook een schatting van de 

http://icp-forests.net/
http://icp-forests.net/
https://www.icos-ri.eu/
https://www.icos-ri.eu/
http://www.lter-europe.net/lter-europe
http://www.lter-europe.net/lter-europe
http://www.lter-belgium.be/
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onzekerheden. Bedoeling is om deze kaart in de toekomst aan de hand van nieuwe 
metingen te valideren, verder te verfijnen en zo de betrouwbaarheid van de 
resultaten te vergroten. 

2. Divers INBO-onderzoek met opmeting van het bodem C gehalte  

2.1.    In het onderzoek naar de bodemkwaliteit van baggergronden en 

overstromingsgebieden (opdracht binnen de raamovereenkomst tussen het INBO en 

n.v. De Vlaamse Waterweg, voorheen W&Z) werden respectievelijk in de jaren ’90 en 

in de periode 2005-2015 bodemstalen genomen en werd het C-gehalte bepaald. Deze 

metingen moeten leiden tot een nauwkeurige schatting van de C voorraad in 

dergelijke alluviale bodems in Vlaanderen. Bij de berekening van regionale en 

nationale C voorraden werd in het verleden immers vastgesteld dat er relatief weinig 

metingen beschikbaar zijn voor dit type bodem, dat door een hoog klei- en 

vochtgehalte rijk is aan organisch materiaal.2.2    In het kader van het lopende 

HabNorm project (“Milieukwaliteitsnormen voor Europees beschermde habitattypen 

en leefgebieden van soorten”) worden voor de dominante Natura 2000 habitattypes 

in Vlaanderen sinds 2015 systematische bodemstaalnames verricht door INBO (De Vos 

& Cools, 2015). Jaarlijks worden ca. 200 oppervlaktestalen (0-10 cm) en een 30-tal 

profielboringen (0-120 cm) uitgevoerd in duinen, graslanden, veengebieden, heides en 

bossen. Op die manier worden ook voor de meer ‘open’ natuurtypes in Vlaanderen 

gegevens omtrent de bodem C-voorraden verzameld. 2.3.   In 2014 voerde INBO voor 

de toenmalige NARA-T rapportering een analyse uit van de huidige kennis m.b.t. 

koolstofopslag in de bodem als basis voor de ecosysteemdienst ‘Regulatie van het 

globaal klimaat’ (Lettens et al., 2014). 

Stappen of 

wijzigingen te 

verwachten 

tussen 01.09.2017 

en 2020 

 

 

 

1. Boekhouding bovengrondse C-opslag 

Voor de bossen kan op basis van de recurrente Vlaamse bosinventarisaties (ANB) en het 

Meetnet in de onbeheerde bosreservaten (INBO) getracht worden de bovengrondse C-opslag 

per bostype en beheertype te begroten (Team Bosecologie en -beheer i.s.m. ANB). Voor 

natuurgebieden kan getracht worden dit te doen voor de Natura 2000 habitattypes (Team 

Landschapsecologie i.s.m. Natuurpunt (bv. Leiemeersen, Doode Bemde), MILKLIM voor KLIVEG-

sites, Habitatmeetnet).  

Het bijhouden van deze boekhouding zou best gefinancierd worden via het Vlaams 

klimaatfonds.   

2.  Level I Monitoring Bodemkoolstofvoorraden Vlaanderen  

2.1. Meetnetontwerp 

Indien het consortium UGent -(EV) INBO - (EV)ILVO in het kader van de recente projectoproep 

door Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving het project gegund krijgt voor de 

“Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische 

monitoring van koolstofvoorraden in de bodem”, dan zal: 

1) Een level I monitoringsmeetnet ontwikkeld worden voor bodemorganische koolstof 
(BOC) voorraden voor de landgebruiksklassen akkerland, weiland, bos, natuur, 
parken en (privé)tuinen voor geheel Vlaanderen; 

2) Een sub-meetnet opgezet worden voor de monitoring van veranderingen in BOC 
voorraad bij landgebruiksveranderingen (vooral voor LULUCF-rapportering).    

Indien het project kan opstarten begin november 2017, zal reeds tegen eind 2017 een kostprijs 

geraamd kunnen worden voor diverse scenario’s van a) een nulmeting van actuele BOC 

voorraden voor alle landgebruiken en b) de lange-termijn monitoring van de trends in BOC 

voorraden (al dan niet gekoppeld aan landgebruiksveranderingen) in de periode 2018-2030. 

INBO levert al zijn expertise inzake het meten van bodem C-sequestratie, het opzetten van 

meetnetten (BMK-inbreng meetnetontwerp en meetpuntselectie GRTS), het gebruik van de 

bestaande infrastructuur (LTER, KLIVEG) en data (INBOdem) voor de uitbouw van dit meetnet. 



Bij de selectie van bodemstaalname-meetpunten zal maximaal getracht worden deze te doen 

samenvallen met meetpunten bodemgrondse biomassa (VBI2 plots, bosreservaten, 

habitatmeetnet, …) 

Personeelsinzet wordt vergoed via VPO-TWOL budget naar EVINBO (43148 euro, 69 mensdagen). 

2.2. Nulmeting en monitoring 

In bovenstaand projectvoorstel zijn de effectieve staalnames voor de nulmeting en monitoring 

niet inbegrepen. Wel wordt door Departement Omgeving wellicht een voorstel ingediend bij 

het Kabinet voor de opstart van het BOC-meetnet en het kostenplaatje.  Het zou goed zijn 

dat INBO en ANB dit initiatief maximaal ondersteunen.  

Het INBO (MILKLIM) heeft alvast de ambitie de bodemstaalname en (eventueel) de laboanalyses 

van de volledige nulmeting en monitoring in de bos- en natuurgebieden uit te voeren 

overeenkomstig de uitgewerkte meetprotocollen.  ILVO in samenwerking met VLM/VMM zou 

de bodemstaalname kunnen organiseren en/of uitvoeren in de landbouwgebieden en VPO-

bodem in de residentiële gebieden (parken en tuinen). Op deze wijze zou het volledige 

buitengebied en alle dominante landgebruiken kunnen afgedekt worden met eenzelfde 

coherente benadering.  

Alle bodemstalen van de bos- en natuurgebieden worden tevens gestockeerd in het 

bodemarchief van het INBO, de bodemstalen van de andere gebieden mogelijks in de geotheek 

Vlaanderen. 

De personeelsinzet en werkingskost nodig voor de uitvoering van de nulmeting en monitoring 

partim Bos- en Natuurgebieden zal dus begroot worden in het project meetnet-ontwerp en 

is afhankelijk van het weerhouden scenario (functie van aantal meetlocaties, dieptes, 

analysevariabelen, betrokken laboratoria, kwaliteitszorg edm).  

Dit budget zou integraal door het Vlaams klimaatfonds moeten kunnen gedragen worden.  

Relevante 

websites, VR 

documenten, 

achtergrondinfo 

 

 

 

Publicaties 

● Lettens S., Demolder H., Van Daele T. (2014). Hoofdstuk 24 – Ecosysteemdienst 
regulatie van het globaal klimaat. (INBO.R.2014.1993545). In Stevens, M. et al. (eds.), 
Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in 
Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582, Brussel. 

● De Vos, B., Cools, N., Ilvesniemi, H., Vesterdal, L., Vanguelova, E. & Carnicelli, S. 2015. 
Benchmark values for forest soil carbon stocks in Europe: Results from a large scale 
forest soil survey. Geoderma, 251-252, 33-46. 

Websites 

● Global Soil Organic Carbon map (GSOC) 2017 
● Land Use, Land Use change and Forestry  

Voorzien / 

vastgelegd 

Budget exclusief 

Vlaams 

Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 

nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

VTE HabNorm: 

bodemstaalnames 

~0.50 VTE 

 

Laboinzet: 

(partim C 

Ingediend maar 

nog niet 

goedgekeurd 

VPO 

projectvoorstel: 

(EVINBO: 43148 

euro, 69 

~ 0.50 VTE 

 

Laboinzet: 

(partim C 

analyses): 

~=0.40 VTE 

HabNorm + 

KLIVEG: 

bodemstaalnames 

~0.50 VTE 

 

Laboinzet: 

(partim C 

HabNorm + 

KLIVEG: 

bodemstaalnames 

~0.50 VTE 

 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/lulucf/items/3060.php
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analyses): ~0.40 

VTE 

mensdagen 2017-

2018) 

HabNorm + 

KLIVEG: 

bodemstaalnames 

analyses): ~0.40 

VTE 

Laboinzet: 

(partim C 

(Referenties kunnen weergegeven worden; een aanzienlijk deel van de geciteerde publicaties kwam tot stand in 

samenwerking met het INBO en de INBO-medewerkers.) 

9 SVEN GATZ, VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, 
JEUGD EN BRUSSEL 

9.1 SENSIBILISEREN CULTUUR EN JEUGD 
De beleidsvelden Cultuur en Jeugd zullen via hun respectievelijke steunpunten, nieuwe netwerken (Pulse) 
en kenniscentra de ondersteuning van bottom-up up initiatieven uit de sector verder uitwerken 
(sensibilisering rond energiebesparing en duurzaamheid door het organiseren van netwerkdagen, delen 
van good practices, …). 

De steunpunten en netwerken sensibiliseren de verenigingen en organisaties om good practices te 
verspreiden en hun CO2-uitstoot en energieverbruik te registreren. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

 

 

Om deze klimaatdoelstelling te realiseren werden er twee initiatieven genomen. 

Vooreerst werd er een overheidsopdracht uitgeschreven voor het organiseren van een 
sectorbreed ontmoetingsmoment. Op 24 oktober organiseerdenwe in samenwerking met 
De Roma de trefdag voor Hoogtij/d. Een dag van uitwisseling en inspiratie, voor mensen 
uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode draad willen maken in hun 
handelen. 

Daarnaast werd er een subsidie toegekend aan Transitienetwerk Pulse. In de 
overeenkomst werd er afgesproken dat Pulse volgende engagementen naar de sectoren 
jeugd, cultuur en media zal opnemen: 

• Het netwerk onderhouden. De meest voor de hand liggende rol: Pulse zorgt 
ervoor dat het netwerk blijft en kan blijven bestaan door het netwerk te 
ondersteunen en verbinding en acties te faciliteren. 

• Platform/draaischijf: Pulse verbindt actoren uit het culturele veld rond het 
thema transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid. Uitwerken van 
de website https://www.cultuurzaam.be/  

• Sensibiliseren: Pulse sensibiliseert actoren uit de cultuursector om bij te dragen 
aan die transitie. 

• Facilitator van informatie-, kennis- & expertisedeling: Pulse detecteert, ontsluit 
en deelt informatie, kennis en expertise rond cultuur en transitie met het 
netwerk. Heel concreet zal Pulse de sector aanmoedigen en begeleiden om in te 
tekenen op de subsidielijn van het Fonds Culturele Infrastructuur voor het 
energiezuiniger maken van de culturele infrastructuur.  

• Ambassadeur: Pulse creeert een forum in andere sectoren en beleidsdomeinen 
voor de expertise, initiatieven, innovatieve experimenten, enz. die plaatsvinden 
in de cultuursector. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

De hierboven beschreven maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
bijgestuurd. 

Het blijft de bedoeling om deze legislatuur deze initiatieven te continueren.  

https://www.cultuurzaam.be/


Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

http://pulsenetwerk.be 

 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

 200.000 200.000 200.000 200.000 

9.2 ENERGIE-EFFICIËNTIE EN SUBSIDIËRING VAN CULTURELE 
INFRASTRUCTUUR 

 
Binnen de beleidsvelden Jeugd en Cultuur wordt overwogen om energie-efficiëntie en CO2-reductie te 
selecteren als één van de prioritaire ingrepen voor de subsidiëring van culturele infrastructuur in 2017 - 
2019. In het najaar van 2016 wordt een nulmeting uitgevoerd over de CO2-uitstoot van culturele 
infrastructuur in 2015.  

Daarnaast wordt nagegaan hoe we de middelen van het Vlaamse klimaatfonds kunnen aanwenden om 
CO2- en energiereductie te realiseren in jeugd- en cultuurinfrastructuur. 

De actoren die intekenen op deze ondersteuning worden verplicht om hun energie te monitoren. 
Daarnaast zullen we hen coaching aanbieden met tips en tricks om hun energieverbruik te doen dalen. 

Uitvoering van de 
hier genoemde 
maatregelen tot 
31.08.2017 

 

Het wijzigingsbesluit van FoCI is definitief goedgekeurd op 9 juni 2017. 

De informatievergadering voor de jeugd- en culturele organisaties is doorgegaan op 26 
juni 2017. 80 verenigingen namen deel aan de informatievergadering. 

De website van het Fonds Culturele Infrastructuur bevatte alle noodzakelijke info en 
aanvraagformulieren voor de oproep op 11 juli 2017. 

De gunningsopdrachten aan EnergieID (monitoring van energiegebruik en vermindering 
van CO2  uitstoot) en aan Efika BVBA (prognose van vermindering CO2-uitstoot n.a.v. de 
projectaanvragen FoCI) is geïmplementeerd op 14/8/2017 en dadelijk via de website van 
FoCI ter beschikking gesteld van de kandidaat aanvragers. 

Stappen of 
wijzigingen te 
verwachten tussen 
01.09.2017 en 2020 

 

Samenwerking met Pulse Transitenetwerk (), Eandis (bekendmaking van projectoproep 
en lening zonnepanelen cultuur) en VEB (databeheer en raamcontracten) concretiseren. 

Evaluatievergadering databeheer EnergieID in samenwerking met Eandis en VEB. 

Raamovereenkomsten zonnepanelen en andere milieumaatregelen cultuur coördineren 
tussen (aanbieders Eandis en VEB) 

Relevante websites, 
VR documenten, 
achtergrondinfo 

 

 

 

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-
investeringssubsidies 

https://www.energieid.be/Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen 
van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang van 
november 2012 en gewijzigd bop 9 juni 2017.De onderzoeksrapporten van Greentract vzw 
ivm de nulmeting bij culturele en jeugdorganisaties 2017. 

Voorzien / 
vastgelegd Budget 
exclusief Vlaams 
Klimaatfonds in € 

2016 

vastgelegd 

2017 

Vastgelegd en 
nog vast te 

leggen 

2018 

voorzien 

2019 

voorzien 

2020 

voorzien 

24.926 euro 50.637,29 euro    

http://pulsenetwerk.be/
https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies
https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies
https://www.energieid.be/
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