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1. (ontwerp) Afsprakenkader

Presentatie + Discussie



Wat?

 Uit VEKP (pag 8):
→ Dit [afsprakenkader] bevat heldere procedures en timing van de 

opeenvolgende stappen van de energie- en klimaatbeleidscyclus, evenals de 
rol van alle ministers, departementen en entiteiten hierin. Het 
afsprakenkader brengt ook in kaart hoe stakeholders, experten, lokale 
overheden, innovators en voorlopers betrokken zullen worden. Op die 
manier krijgen al de betrokkenen helder zicht op hun rol in het proces en 
worden parallelle consultaties of overlappende projecten vermeden. We 
betrekken de stakeholders dus zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de 
beleidsuitvoering. We scheppen hiervoor een kader dat wederzijdse 
engagementen mogelijk maakt. Tenslotte zal ook de rol van de 
onafhankelijke experten hierin vastgelegd worden.



Proces

3 april 
2020

• Aanduiding energie en klimaat als transversale thema’s VR

• Aanduiding trekkende entiteit per VEKP-maatregel (link)

januari 
2021

• Start VEKA

9 juli 
2021

• Concept afsprakenkader als mededeling VR

Okt.- nov 
2021

• Stakeholderoverleg

Dec 
2021

• Afsprakenkader als nota VR

https://energiesparen.login.paddlecms.net/sites/default/files/atoms/files/Aanduiding%20entiteiten%20VEKP.pdf


Rol stakeholders

 Uit concept afsprakenkader:
→ “Voor elk van de maatregelen uit het VEKP werd één (in uitzonderlijk gevallen meerdere) 

verantwoordelijke entiteit(en) binnen de Vlaamse overheid (hierna: “trekkende entiteit”) 
aangeduid. Deze entiteit draagt de verantwoordelijkheid om deze maatregel tijdig en 
impactvol te implementeren, en hiervoor - waar nodig en mogelijk- stakeholderoverleg op 
te zetten, en de communicatie te verzorgen.”

→ “Er wordt beroep gedaan op de expertise van stakeholders doorheen het hele 
beleidsproces (van beleidsvoorbereiding tot en met beleidsimplementatie).” 

→ “Daarnaast zullen stakeholders gemotiveerd worden om zelf acties te ondernemen naar 
hun sector, leden... om verdergaande acties uit te werken ter versterking van de impact van 
de VEKP-maatregelen. Dit naar het voorbeeld van de Vlaamse Green Deals […]”

→ “Het VEKA zal bovendien een brede groep van stakeholders periodiek (minstens jaarlijks) 
informeren over de algemene voortgang van het VEKP (op basis van de Vlaamse 
voortgangsrapporten) en de Vlaamse en Europese plan- en beleidsprocessen.” 



Opvolgpanel VEKP

 Uit concept afsprakenkader:
→ Er wordt daarom een kerngroep van experten gemandateerd door de 

Vlaamse Regering waarbij verschillende expertises vertegenwoordigd zijn 
(experten op vlak van transport, gebouwen, landbouw, hernieuwbare 
energie…). Zij maken samen het Opvolgpanel VEKP uit dat:
 Jaarlijks een advies formuleert en publiceert omtrent het jaarlijkse 

voortgangsrapport (zie 2.3.2). 
 […] Ad hoc opdrachten uitvoert ter ondersteuning van de 

beleidsvoorbereiding (bv. in de rol van fact-checker, of als aanzet of ter 
onderbouwing van de discussies tijdens het door de entiteiten 
georganiseerd stakeholderoverleg)



Discussie

 Discussie op basis van verkregen input
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2. Voortgangsrapport 2021

Presentatie + Discussie



Inhoud VORA 2021
 Inhoud:

→ Deel 1: evolutie van de broeikasgasemissies van 2005 t.e.m. 2019, met een 
inschatting voor 2020

→ Deel 2: voortgang van de maatregelen
 Enkel de klimaatgerelateerde maatregelen (ca. 200): niet-ETS + LULUCF

 Transport & mobiliteit
 Gebouwen
 Landbouw 
 Afval
 (niet-ETS) industrie
 LULUCF
 Transversale maatregelen

 Niet: HE, energiearmoede, internationale lucht- en scheepvaart, interne energiemarkt, 
onderzoek-innovatie-concurrentievermogen

 Geeft stand van zaken op einde van VMP 2013-2020 en begin van VEKP 2021-2030

→ Annex: +200 fiches met rapportering per individuele VEKP-maatregel



Totale broeikasgasemissies (ETS + niet-ETS)



EU ETS emissies in Vlaanderen

33% reductie tussen 2005 en 2020

8,5% daling tussen 2019 en 2020: onderhoud hoogoven (staalsector)



Niet-ETS emissies in Vlaanderen

Inventaris 2005-2019/inschatting 2020

Sector 2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Afval 2,7 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 [2,1]

Niet-ETS 
industrie

5,1 7,0 6,9 6,9 7,0 7,1 7,4 6,6 [6,1]

Gebouwen 15,7 14,3 12,1 12,3 12,7 12,6 12,5 12,3 [11,7]

Landbouw 7,2 6,8 6,7 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 [7,4]

Transport 16,0 15,3 15,6 16,7 16,6 16,1 16,3 15,9 [13,4]

Totaal 46,7 45,9 43,6 45,3 45,6 45,2 45,5 44,2 [40,6]



Rapportering van de maatregelen - Basis

 VEKP:
→ 09/12/2019: goedkeuring VR
→ 03/04/2020: uitsplitsing van 

de tekst in individuele 
maatregelen
 Indeling per sector
 Aanduiding van 

verantwoordelijke en 
ondersteunende entiteiten 

 Verantwoordelijkheden nadien 
binnen BOMG verder uitgesplitst



Presentatie VEKP maatregelen

 Fiches per maatregel (bijlage): 
→ Beschrijving
→ Status
→ Realisaties 2020
→ Stand van zaken medio 2021
→ Budget 2021

 Samenvattende teksten voor de 27 belangrijkste 
beleidslijnen



VEKP maatregelen: lessons learned

 Status:
→ 68 in planningsfase
→ 43 aangenomen (officieel goedgekeurd)
→ 103 implementatie opgestart
→ 2 afgerond

 Lessons learned:
→ maatregelen hebben soms verduidelijking nodig
→ niveau van rapportering verhogen door begeleiding van de entiteiten 
→ syntheseteksten structureren rond belangrijke boodschappen, beleidslijnen 

met grote BKG-impact, … af te spreken met de entiteiten
→ Begeleiding van de entiteiten door de VEKA business partners



Timing & inhoud volgende VORA’s
EUROPEES VLAAMS

Jul’21 Jaarlijks VORA VEKP:
• Evolutie emissies t.e.m. 2019 + schatting 2021
• Maatregelen: niet-ETS + LULUCF (tot medio 2022)

15/03/22 Definitieve BKG-inventaris 1990-2020

30/04/22 • 2020 doelstellingen voor EE en HE
• WKK en warmtenetten

Apr’22 BBT BU 2021: bevraging entiteiten over maatregelen VEKP

31/07/22 Schatting BKG-inventaris 2021

Sep’22 Energierapport (2021) = energiebalans + inventaris HE + WKK

Okt’22 Jaarlijks VORA VEKP:
• Evolutie emissies t.e.m. 2020 + schatting 2021
• Cijfers EE (2020)
• Kerncijfers energierapport t.e.m. 2021
• Maatregelen (tot medio 2022):

• niet-ETS + LULUCF
• HE
• Internationale scheep- en luchtvaart
• Interne energiemarkt
• Energiearmoede
• O&O

15/03/23 • Tweejaarlijks geïntegreerd nationaal VORA inzake 5 dimensies NEKP
• Definitieve BKG-inventaris 1990-2021



Discussiepunten

 Inhoudelijk:
→ Suggesties voor structurering van syntheseteksten?
→ Aanpak op basis 27 topmaatregelen of maatregelen per sector?
→ Beter sectorale analyses i.p.v. onderscheid emissies / voortgang 

maatregelen?

 Onderdelen die binnen de Transversale Stroomgroep Energie 
en Klimaat dienen te worden besproken?

 Bijkomende vragen, opmerkingen, …?



Pauze (15min)
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3. Werking van de stroomgroep

Voorstel + feedback



Stroomgroepen

 Afsprakenkader (p. 14):
→ Thematische Stroomgroepen voor VEKA-maatregelen: 

“Voor de organisatie van en het soort stakeholderoverleg voor de aan 
hen toegewezen VEKP maatregelen en binnen hun domein zijn de 
trekkende entiteiten zelf verantwoordelijk. De trekkende entiteiten 
weten het best hoe zij hun stakeholders benaderen en kiezen zelf of en 
wanneer stakeholderoverleg opportuun is”

→ Transversale Stroomgroep voor overkoepelend en transversaal beleid: 
“Het VEKA zal bovendien een brede groep van stakeholders periodiek 
(minstens jaarlijks) informeren over de algemene voortgang van het 
VEKP (op basis van de Vlaamse voortgangsrapporten) en de Vlaamse en 
Europese plan- en beleidsprocessen.”



Transversale stroomgroep energie en 
Klimaat

 Doel: 
→ de spil voor het meer strategische Vlaamse stakeholderoverleg. 
→ meer actief en doelgericht overleg over de overkoepelende en transversale 

onderwerpen, in navolging van de vroegere Stroomgroep governance

 Onderwerpen
→ De opvolging, rapportering, bijsturing van VEKP
→ Vormgeven nieuwe beleidslijnen met oog op actualisatie van het VEKP in 

2023/2024
→ Vlaamse klimaatstrategie 2050 
→ Toelichten en bespreken Europese initiatieven i.k.v. Green Deal met impact 

op Vlaamse klimaatdoelstellingen, -streefcijfers of -acties met mogelijkheid 
tot feedback.

→ NIET: bespreken individuele maatregelen. Dit blijft voorbehouden aan 
thematische stroomgroepen (HE, EE, Flex.)



Transversale stroomgroep energie en 
Klimaat

 Evenwichtige, beperkte samenstelling:
→ Voorzitters van de andere stroomgroepen
→ Vertegenwoordiger van de adviesraden (Mobiliteitsraad, Minaraad, SERV, SALV)
→ Vertegenwoordiger van het opvolgpanel
→ 4 vertegenwoordigers voor de beroepsfederaties: Agoria, VOKA, UNIZO en Febeg
→ 2 vertegenwoordigers van lokale besturen i.h.v. VVSG en VVP
→ 2 vertegenwoordigers van speerpuntclusters: Catalisti en Flux50
→ 1 vertegenwoordiger van de Klimaatcoalitie
→ 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugdraad
→ 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse ouderenraad
→ 1 vertegenwoordiger van BBL
→ 1 vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw vzw
→ + VEKA 
→ + Mogelijkheid voor aanvullingen afhankelijk van agenda (bv. Ook andere entiteiten 

VO)



Transversale stroomgroep energie en 
Klimaat

 Rol VEKA:
→ VEKA neemt een brugfunctie op tussen stakeholders en de politiek en 

ziet erop toe dat het eindresultaat concreet en helder is.
→ VEKA kan ook een voorbereiding voorzien

 Aanpak
→ Voorbereiding: verspreiding documenten en vragen op voorhand voor input
→ Overleg: plenair of break outs nodig?
→ Verslag: na stroomgroep + schriftelijke feedback

 Gewenst eindresultaat
→ Lijst voorstellen, aandachtspunten en verbeterpunten (voor het kabinet) 

die volgen uit de discussies en het overleg tussen de verschillende 
belanghebbenden. 

→ Consensus geen streefdoel op zich; afwijkende standpunten kunnen 
worden opgenomen



Samenstelling: 
→ Aanvullingen/aanpassingen?

Agenda: 
→ aanvullingen/verduidelijkingen/prioriteiten?

Aanpak?
Frequentie:

Transversale stroomgroep: te bespreken
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4. Het Fit for 55-pakket
Herziening ESR & ETS

Presentatie + reactie



Overzicht

Wat is het Fit for 55-pakket?

 Effort Sharing Regulation

 ETS gebouwen/wegtransport

 ETS industrie

 ETS scheepvaart/luchtvaart

 Volgende stappen



Wat is Fit for 55?



Wat is Fit for 55?

Doelstelling
2030 Fit for 55

Burden
sharing

Algemeen Europees kader: 
• EU-klimaatneutraliteit

tegen 2050 &
• Netto emissiereductie

van 55% tegen 2030 
(t.o.v. 1990)

Aanpassen Europees beleidskader aan
nieuwe 2030-doelstelling

Intra-Belgische
discussie

Doelstelling
2050

Voorstellen
2021-22

Klimaatwet



Wat is Fit for 55?

Europese Raad
EU-klimaatneutraliteit

Lancering
Green Deal

Voorstel
Klimaatwet

Voorstel 2030-
doelstelling

Europese Raad
2030-doelstelling

Akkoord
Klimaatwet

Publicatie
Fit for 55

dec 2019 maa 2020 sep 2020 dec 2020 april 2021 juli 2021

nov 2021

Klimaattop
COP26 Glasgow

Publicatie
Vervolg FF55 

eind 2021

Onderhandelingen nieuw kader
voor Europees energie & klimaatbeleid

2022……2023?



Wat is Fit for 55?

Huidige 2030-doelstelling Nieuwe 2030-doelstelling

LULUCF
No-debit regel, geen deel van 
algemene klimaatdoelstelling

225 Mt CO2 eq (~ 2,2% t.o.v. 1990)

310 Mt CO2 eq
-55% 
(t.o.v. 
1990)

ETS-
sectoren*

-43% (t.o.v. 2005)

-40% (t.o.v. 1990)

-61% (t.o.v. 2005)
-52,8% 

(t.o.v. 1990)
ESR-sectoren -29% (t.o.v. 2005) -40% (t.o.v. 2005)

Vastgelegd in Klimaatwet - Voorstellen Fit for 55-pakket
* Exclusief scheepvaart voor oude doelstelling, inclusief scheepvaart voor nieuwe doelstelling



Wat is Fit for 55?



Wat is Fit for 55?



Effort Sharing Regulation

 Belgische doelstelling: -47% (tegen 2030, t.o.v. 2005)

 Basiscriteria verdeling ~ systeem voor huidige doelstellingen
 Grotendeels op basis van BBP/capita
 Kosteneffectiviteit slechts deels in rekening gebracht (voor België: -43%)

 Flexibiliteitsmechanismen blijven grotendeels ongewijzigd

 Emissietraject



ETS gebouwen/wegtransport

Nieuw systeem voor emissiehandel voor fossiele 
brandstoffen vanaf 2026, voor 
 verwarming/koeling van gebouwen
 wegtransport

 Regulering via brandstofhandelaars (niet via individuele 
personen of gezinnen)

 Impact verwacht op kostprijs voor fossiele brandstoffen

 Inkomsten herverdeeld via Sociaal Klimaatfonds



ETS industrie

 Aanpassing emissieplafond aan doelstelling van -61% (t.o.v. 2005)

 Verhoging lineaire reductiefactor
 Eenmalige verlaging van de cap

Hervorming marktstabiliteitsreserve

Maatregelen tegen koolstoflekkage
 Verhoging maximale aanscherping van de benchmarks (van 1,6% naar 2,5%)
 Invoering CBAM voor ijzer & staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit
 Uitfasering van kosteloze toewijzing binnen ETS voor CBAM-sectoren

Gebruik veilinginkomsten
 Verhoging Moderniseringsfonds (naar 4,5%)
 Verhoging Innovatiefonds (van 450 naar 650 miljoen rechten)



ETS scheepvaart en luchtvaart

Uitfasering kosteloze toewijzing ETS Luchtvaart

Graduele uitbreiding ETS naar emissies van scheepvaart
 Intra-EU scheepvaart
 50% van scheepvaartroutes tussen EU en derde landen
 Emissies in Europese havens



Aandachtspunten van VL

Nood aan een kleinere spread tussen hoogste en laagste 
ESR-doelstelling

Nood aan bijkomende flexibiliteitsmechanismen voor 
kosteneffectieve realisatie van de doelstelling 

 Bezorgdheden over sociale impact van nieuwe ETS, terwijl 
impact op emissiereducties in VL onzeker is

 Bijkomende solidariteit via Sociaal Klimaatfonds niet 
wenselijk. Energie-armoede tegengaan is belangrijk, maar 
overlaten aan de lidstaten zelf (bv. via NEKP’s)



Aandachtspunten van VL

Over het algemeen, positief tegenover voorstellen over ETS 
scheep- en luchtvaart

Nood aan een effectieve bescherming tegen koolstoflekkage

 Belang van voorspelbaarheid van ETS voor de industrie

Geen bijkomende solidariteitsmechanismen

 Veilinginkomsten moeten volledig terugvloeien naar de 
lidstaten/regio’s waar ze gegenereerd werden



Volgende stappen

(niet per se in chronologische volgorde)

 Europees: onderhandelingen omtrent alle wetgevende 
voorstellen van het Fit for 55 pakket (2021-2022-2023?) →
voorstellen kunnen nog wijzigen

 Lidstaten: Concretisering van de doelstelling via actualisatie 
van de Nationale Energie- en Klimaatplannen in 2023-2024

 België: Burden-sharing van de doelstellingen



Vragen? Reacties?
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5. Slotwoord
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VOOR MEER INFORMATIE
Saartje Vandenbroucke

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
www.energiesparen.be/klimaat

T 02 553 11 09 – M 0477 85 63 22
saartje.vandenbroucke@vlaanderen.be

Bedankt aan alle 
deelnemers voor jullie input

http://www.energiesparen.be/klimaat

