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ENERGIE EN KLIMAAT 

 

De zorg voor het klimaat is één van de grootste uitdagingen van onze tijd en kan tegelijkertijd 

een opportuniteit zijn voor technologische innovatie, economische groei en onze 

samenleving.  

 

De omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving kan maar bereikt worden door 

wereldwijde actie. In Vlaanderen werken we volop aan onze eigen omslag, en dragen we bij 

aan de wereldwijde transitie. Duurzame economische groei en een realistisch transitiepad 

voor onze burgers zijn hierbij essentieel. We hebben bijzonder veel ondernemerschap, 

creativiteit, kennis en expertise in huis om van deze transitie een pad te maken dat iedereen 

ten goede komt. Samenwerking tussen burgers en middenveld, politiek en administratie, 

ondernemers en kennisinstellingen is daarbij cruciaal. Velen onder hen geven aan de handen 

mee uit de mouwen te willen steken. Enkel door iedereen te betrekken creëren we het nodige 

draagvlak.  

 

Wat nu al duidelijk is, is dat we een sterk beleid zullen moeten voeren inzake 

broeikasgasemissiereducties, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, innovatie, 

mobiliteit en infrastructuurinvesteringen, ruimtelijke ordening, circulaire economie, … en 

daarbij over de betaalbaarheid van deze energie- en klimaatmaatregelen voor burgers en de 

concurrentiepositie van onze ondernemingen moeten waken.  

 

We organiseren de governance van het klimaat- en energiebeleid op zo’n manier dat we de 

voortgang, de kosten en de baten ervan transparant en effectief kunnen monitoren, en tijdig 

kunnen bijsturen waar en wanneer nodig. 

 

 

DE OMSLAG NAAR EEN KLIMAATNEUTRALE SAMENLEVING 

 

De wereldwijde klimaatuitdaging waarvoor we staan, vraagt in de komende regeerperiode 
een ambitieus beleid met concrete maatregelen. De energie-efficiëntie moet fors 
verbeteren en het aandeel hernieuwbare en andere koolstofarme energiebronnen in de 
energiemix moet toenemen. We onderschrijven dan ook de doelstellingen van het UNFCCC-
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akkoord van Parijs van 2015 en schrijven ons in binnen de Europese klimaatambitie voor 
2050.  

  

De omslag naar een klimaatneutrale samenleving kan maar bereikt worden door 

wereldwijde actie. Vlaanderen werkt volop aan haar eigen omslag naar een klimaatneutrale 

samenleving met duurzame economische groei en een realistisch transitiepad voor zijn 

burgers.  We streven naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van 

broeikasgassen in Vlaanderen  tegen 2050, met de ambitie om te evolueren naar volledige 

klimaatneutraliteit. Hiervoor willen we iedereen enthousiast maken en aanzetten om actief 

mee te werken.  

 

Tegen eind 2019 werken we een lange termijn klimaatstrategie 2050 uit, waarbij op korte 
en lange termijn economische, sociale en ecologische belangen optimaal met elkaar sporen. 
Voor het Vlaamse Gewest zullen de resultaten van deze oefening van groot belang zijn voor 
het beleid inzake broeikasgasemissiereductie, energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energieproductie, innovatie, mobiliteit en infrastructuurinvesteringen, omgevingskwaliteit, 
huisvesting, energiekosten, …  

 

 

DOELSTELLINGEN 2030 

 

We gaan voluit voor het effectief realiseren van de afgesproken doelstellingen en voor een 
versnelling van investeringen, innovatie en technologische vooruitgang die de sleutel vormt 
om niet alleen onze bijdrage tot de Europese klimaatdoelstelling waar te maken maar ook de 
hefboom te leveren voor de mondiale inspanningen die nodig zijn. Op basis van een 
evaluatie van de bijkomende klimaatinspanningen van andere grote handelsblokken kan 
Vlaanderen een haalbare, betaalbare en bottom-up verhoging van de Europese 
broeikasgasreductiedoelstelling 2030 ondersteunen die kosten-efficiënt verdeeld is over de 
lidstaten, internationale flexibiliteit toelaat en voor zover dit de energiefactuur voor burgers 
en ondernemingen niet verhoogt.  We werken aan een exportmodel zodat we met 
Vlaanderen niet alleen focussen op ons beperkt aandeel in de mondiale uitstoot, maar 
kunnen bijdragen aan een wereldwijde aanpak van de klimaatverandering. 

 

Tegen eind 2019 finaliseren we binnen deze visie het Vlaams en het geïntegreerd Nationaal 
energie- en klimaatplan 2021-2030 (VEKP / NEKP) op basis van de aanbevelingen van de 
Europese Commissie, de adviezen van het klimaatpanel en het maatschappelijk middenveld, 
de uitgevoerde impactanalyse en de resultaten van het openbaar onderzoek. 
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We sluiten een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale overheid 
over de verdeling van de klimaatinspanningen en opbrengsten voor de periode 2021-2030. 
De engagementen die de verschillende entiteiten genomen hebben in het geïntegreerd 
Nationale energie- en klimaatplan en de gevolgen van het eventueel niet-nakomen van deze 
engagementen worden in dit samenwerkingsakkoord juridisch verankerd.  

 

We ontwikkelen een strategie voor het exporteren van technologische oplossingen die 

bijdragen aan het aanpakken van de klimaatuitdaging in overleg met de betrokken sectoren 

en Flanders Investment & Trade. De export van deze Vlaamse “vergroenings”technologie en 

-economie heeft een positieve return op onze economie én op de globale uitstoot. 

 

We tonen onze internationale klimaatambitie door verder bij te dragen aan de 

internationale klimaatfinanciering en zetten deze middelen bij voorkeur in voor projecten 

waar Vlaamse ondernemingen in participeren. 

 

 

 

 

 

 

VERMINDERING BROEIKASGASUITSTOOT 

 

Vlaanderen trekt verder voluit de kaart van de energie-efficiëntie. Verstandiger omgaan met 
energie tempert niet alleen onze energiefactuur maar is een belangrijke sleutel om de 
Europese klimaatdoelstellingen te halen.  

 

Alle sectoren dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om de gezamenlijke doelstelling te 

halen zoals omschreven in het Vlaams energie- en klimaatplan. 
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A. GEBOUWEN 

 

WONINGEN 

 

De Vlaamse Regering zal de lange termijndoelstelling 2050 voor woningrenovatie van 

gemiddeld 100 kWh/m²  verfijnen in functie van de gebouwtypologie, op regelmatige basis 

evalueren en zekerheid garanderen door tussentijdse ijkpunten in te voeren in lijn met het 

Vlaamse energie- en klimaatplan 2030.  

 

Voor nieuwbouw is de performantie van de woningen geregeld via de EPB-regelgeving. We 

vereenvoudigen het EPB-beleidskader, maken het gebruiksvriendelijker, integreren sneller 

innovatieve bouwtechnieken en zorgen dat het zijn sturende werking naar klimaatvriendelijke 

woningen blijft vervullen. Vanaf 2021 kunnen daarom geen stookolieketels meer geplaatst 

worden bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties en kan een aardgasaansluiting 

bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen enkel nog voor collectieve 

verwarming via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar 

energiesysteem als hoofdverwarming. Daarnaast evalueren we in overleg met de sectoren 

periodiek of de EPB-eisen nog in overeenstemming zijn met het kostenoptimale niveau. Om 

de tussentijdse en lange termijndoelstellingen te bereiken, moet echter veel meer ingezet 

worden op vernieuwbouw en is een sterk verhoogde renovatiegraad nodig. We treden 

hiervoor in overleg met de bouw- , financiële en energiesector. Waar nodig geven we aan hen  

instrumenten om hier een actieve rol in op te nemen. Zo zullen we aan kredietgevers de 

mogelijkheid geven om in het kader van een kredietaanvraag met onroerende bestemming 

en/of voor energiebesparende renovaties, het digitale EPC-attest van het betrokken 

onroerend goed te gebruiken. 

 

Nieuwbouw na sloop vervangt oude woningen met slechte energieprestatie en onvoldoende 

comfort en helpt onze dorps- en stadskernen te verdichten en aantrekkelijker te maken. De 

Vlaamse Regering vraagt aan de federale overheid om het 6% BTW-tarief voor vernieuwbouw 

na sloop zo snel als mogelijk te hervormen tot een gericht instrument op de gebouwschil in 

alle Belgische steden en gemeenten. 

 

Via vernieuwende ontzorgings- en financieringsinitiatieven stimuleren we de verhoging van 

de renovatiegraad.  

• Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie worden zoveel mogelijk 
premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de 
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woning in 1 loket gebundeld met het oog op een 
overkoepelende  woningrenovatiepremie. Door een energieprestatiecertificaat met 
energetische renovatieaanbevelingen (EPC) helpen we de eigenaars bij de duurzame en 
kwaliteitsvolle renovatie van hun woning.  Voor het verkrijgen van een substantiële 
renovatiepremie (min. € 5.000) of energielening (min. € 7.500) dient men te beschikken 
over een EPC.  

• We stimuleren de integratie van de dienstverlening van de energiehuizen in een 
eengemaakt energie- en woonloket op lokaal niveau om het begeleidings- en 
financieringsaanbod naar de burger te verbeteren.  

• We blijven kwetsbare gezinnen ontzorgen via energiesnoeiers.  Het beleid van renteloze 
energieleningen zetten we voort. 

• We evalueren de effectiviteit van het noodkoopfonds met het oog op eventuele verlenging 
van de leningsformule. 

 

Wanneer er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel 

niet meer vervangen worden. De eigenaars worden over alle mogelijke alternatieven 

geïnformeerd.  

 

Om het energieverbruik en de energiefactuur van nieuwe eigenaars te beheersen en tegelijk 

onze klimaatdoelstelling te realiseren, stimuleren we o.m. door een versoepeling van de 

voorwaarden voor een energielening dat niet energiezuinige woningen vanaf 2021 uiterlijk 

vijf jaar na een notariële overdracht in volle eigendom grondig energetisch gerenoveerd 

worden om een maximale EPC-score per gebouwtypologie te bereiken. 

 

Huurders hebben ook recht op comfortabele energiezuinige woningen. Huurwoningen dienen 

daarom te voldoen aan een steeds verbeterende maximale EPC-score die we afstemmen op 

de ijkpunten en lange termijndoelstelling 2050.  

 

We werken samen met de bouwsector een actieplan uit om het aanbod van vakmensen te 

verzekeren zodat de kwaliteitsvolle uitvoering van ambitieuze renovatiedoelstellingen kan 

worden gegarandeerd. 

 

NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN 
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De Vlaamse Regering werkt een lange termijndoelstelling 2050 uit voor de renovatie van niet-

residentiële gebouwen, zal ze op regelmatige basis evalueren en voert tussentijdse ijkpunten 

in die in lijn zijn met het Vlaamse klimaat- en energieplan 2030. 

 

Om de klimaatvoetafdruk van niet energiezuinige tertiaire gebouwen te reduceren, moeten 

ze vanaf 2021 uiterlijk vijf jaar na een notariële overdracht in volle eigendom grondig 

energetisch gerenoveerd worden. We werken een gebouwenpas uit voor niet-residentiële 

gebouwen en voeren een energieprestatielabel in.  

 

Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële gebouwen waar de mogelijkheid tot 

verwarming of koeling in voorzien is, over een energieprestatielabel beschikken en vanaf 2030 

moeten deze gebouwen een minimaal energieprestatielabel bereiken. De 

overheidsgebouwen op Vlaams grondgebied geven het goede voorbeeld door minstens 2 jaar 

eerder te voldoen aan het minimaal energieprestatielabel. 

 

Vanaf 2021 kunnen geen stookolieketels meer geplaatst worden bij nieuwbouw en 

ingrijpende energetische renovaties. Wanneer er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 

2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden. De eigenaars worden over 

alle mogelijke alternatieven geïnformeerd. 

 

We verlengen de energielening aan 1% voor huidige doelgroepen (niet-commerciële 
rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen). 

 

Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede 

voorbeeld. Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, 

OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun 

broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een 

energiebesparing van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark 

(inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed),. De Vlaamse overheid helpt 

de lokale besturen in de onderlinge kennisuitwisseling. De eigen Vlaamse doelstelling wordt 

verscherpt naar 2,5% per jaar. Het Vlaams energie- en klimaatagentschap ontwikkelt hiervoor 

een monitoringsysteem. De Vlaamse overheid neemt zelf een voorbeeldrol op door haar 

vastgoedportefeuille via het Vlaams EnergieBedrijf en het Facilitair Bedrijf verder te 

optimaliseren en energie-efficiënter te maken. 
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B. INDUSTRIE 

 

Het beleidskader voor de energie-intensieve industrie heeft haar succes al bewezen en wordt 

verdergezet: in 2023 verlengen we de  vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO), 

evalueren we  de huidige doelgroepen, de rentabiliteit van de maatregelen en de attractiviteit 

voor de ondernemingen om deel te nemen en verbreden het instrument met nieuwe 

overeenkomsten voor sectoren die nog niet gevat zijn. In nauw overleg met de betrokken 

sectoren, bekijken we hoe we het bestaande instrument verder kunnen verbreden met een 

klimaatcomponent. In dat overleg wordt voorts ook een verdere verbreding van het 

doelgebied van de EBO naar materiaalgebruik, mobiliteit, restwarmte en water bekeken.  

 

Om ondernemingen aan te zetten toe te treden tot vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten 

passen we het regelgevend kader aan zodat alle ondernemingen die meer dan 0,1 PJ energie 

verbruiken elke 4 jaar energieplannen actualiseren en uitvoeren en ondernemingen die 

minder verbruiken ook aan hun energie-efficiëntie werken.  

 

Het instrument van de mini-energiebeleidsovereenkomsten wordt verder uitgewerkt en 

uitgebreid naar nieuwe sectoren. Door middel van vrijwillige overeenkomsten met de 

KMO’s laten we hen gericht en klimaatvriendelijk investeren. We maken werk van een 

gecentraliseerde informatieverstrekking, op maat van de ondernemers, via koppeling aan 

bestaande informatieve kanalen en ondersteunen demonstratieprojecten op de 

bedrijfsvloer. 

 

De broeikasgassen van de niet-ETS industrie worden sterk verlaagd door in te zetten op: 

• een verdere vergroening van de energiedragers met 10% binnen de industrie tegen 

2030. Hiervoor stimuleren we verdere elektrificatie en  het gebruik van biogas, duurzame 

biomassa, waterstof en synthetische brandstoffen. 

• we versnellen de reductie van fluorhoudende gassen. We onderzoeken hoe het 
overheidsinstrumentarium kostenefficiënt versterkt kan worden. Daarnaast zetten we 
ook in op bijkomende responsabilisering van specifieke gebruikersgroepen.  
 

Via ontzorgings- en financieringsinitiatieven stimuleren we de verduurzaming van de 
industrie: 

• we vereenvoudigen de diverse premies door integratie van  de investeringspremie voor 
energiebesparende maatregelen van de netbeheerders in de Ecologiepremie+. 
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• via projecten in het kader van de Moonshot “Vlaanderen CO2-neutraal”, en in het 

bijzonder de ‘Moonshot’ rond het opvangen, opslaan en hergebruik van CO2, 

ondersteunen we kennisinstellingen die  onderzoek verrichten naar technologieën en de 

versnelde opschaling van projecten  die substantieel kunnen bijdragen tot het CO2- 

neutraal maken van onze industrie. We streven hierbij naar het betrekken van de 

volledige waardeketen om deze technologische oplossingen ook internationaal succesvol 

te laten valoriseren door Vlaamse ondernemingen.  

 

We investeren verder in onderzoek en ontwikkeling naar duurzame energie- en 

klimaatoplossingen. We hebben hierbij de ambitie om Europese koploper te worden in onder 

meer waterstof. 

 

C. TRANSPORT EN DUURZAME MOBILITEIT 

 

Om de klimaatimpact van transport te reduceren zetten we een doorgedreven, drieledige 

aanpak voorop.  

 

Een duurzame ruimtelijke inrichting ondersteunt een duurzame bereikbaarheid. Een 

efficiënt mobiliteitsbeleid vergt een goede afstemming met het ruimtelijke beleid.  

 

We zetten in op een verdere afvlakking van de groei van het gemotoriseerde verkeer en 

streven een ambitieuze modal shift na, zowel qua personenvervoer als logistiek door verder 

te bouwen aan een kostenefficiënt en vraaggestuurd openbaarvervoernetwerk en zetten de 

stijgende trend in de fietsinvesteringen verder. We investeren in de alternatieven voor de 

(vracht)wagen en bouwen aan een multimodaal mobiliteitssysteem dat de reiziger en 

verlader overtuigt het meest duurzame vervoersmiddel te gebruiken (mobility as a service). 

We blijven het gebruik van spoorvervoer, binnenvaart en estuaire vaart stimuleren en 

faciliteren. We optimaliseren de huidige trajecten van de kilometerheffing voor 

vrachtwagens en we onderzoeken of we de levering van onlinewinkels en andere 

pakketdiensten  kunnen verduurzamen. 

 

Tenslotte wordt ingezet op een verdere vergroening van het bestaande wagenpark. Vanaf 

2030 zijn alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm, waarvan minstens de helft 

emissievrij. In overleg met de federale overheid en de andere gewesten onderzoeken we 

hoe we de bedrijfswagens versneld kunnen vergroenen. Het verminderen van de CO2-
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uitstoot van de mobiliteit is hierbij het ultieme doel en niet het stimuleren van een bepaalde 

technologie. Dit betekent dat alle technologieën en brandstoffen die bijdragen aan een 

koolstofarmere mobiliteit een plaats kunnen hebben in Vlaanderen. We vragen de federale 

overheid om het bijmengingspercentage voor gedecarboniseerde brandstoffen te verhogen 

naar 14% in 2030, zoals afgesproken in het ontwerp Nationaal energie- en klimaatplan.  

 

Ook de Vlaamse overheid levert haar bijdrage in koolstofarme mobiliteit. Het meerjarig 

investeringsprogramma rond de vergroening van het rollend materieel van De Lijn wordt 

integraal uitgevoerd. We laten in de nieuwe aankoopprocedures enkel zero-emissiebussen 

toe. . De doelstelling om ten laatste in 2025 de stadskernen enkel nog emissievrij te 

bedienen blijft onverminderd aangehouden. Ook de (private) onderaannemers van De Lijn 

worden hierbij maximaal betrokken. De Vlaamse overheid zal de CO2-emissies ten gevolge 

van het brandstofverbruik in dienstvoertuigen met 40%  verminderen tegen 2030 ten 

opzichte van 2005. Daartoe wordt ingezet op het stimuleren van duurzaam 

mobiliteitsgedrag, het voorkomen van verplaatsingen en het vergroenen van het wagenpark. 

 

We evalueren de uitrol van de (semi) publieke laad- en tankinfrastructuur en breiden de 

laad- en tankinfrastructuur gericht uit. Voor laadpalen wordt de nadruk gelegd op 

semipublieke snelladers.   

 

Ten laatste tegen 2030 wordt alle openbare verlichting verled. Dit zal gebeuren door 

nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren waarbij bijzondere aandacht gaat naar 

korte doorlooptijden en kostenefficiëntie. De kosten voor het onderhoud van de openbare 

verlichting worden niet langer doorgerekend via de distributienettarieven. 

 

D. LANDBOUW 

 

Om de klimaatdoelstelling te realiseren zetten we volop in op de verdere omslag naar een 

duurzame voedselproductie en leefbare landbouw. Innovatie (technologisch, 

verdienmodellen, ruimtegebruik), ecologische verduurzaming en ondernemerschap staan 

daarbij centraal. Bij de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (2021–2027) voorzien we de nodige maatregelen en instrumenten om deze 

emissiereductie te realiseren. 
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We hervormen het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds tot een toekomstgericht 

ondernemersfonds. Het investeringsbeleid richt zich op innovatieve, milieu- en 

klimaatvriendelijke productie. De selectiemethode toegepast op alle steunaanvragen wordt 

bijgestuurd zodat investeringen die het meest bijdragen aan het verlagen van de 

omgevingsdruk en het meest bijdragen aan klimaatmitigatie (hoogste broeikasgasemissie 

reductie per euro investeringssteun) en -adaptatie het hoogst gerangschikt worden. 

Zo’n kwart van de landbouwemissies (2,0 Mton in 2016) zijn energetisch, en komen vnl. 

voort uit verwarming van stallen en serres. Om dit tegen 2030 met 40% terug te voeren, 

zetten we sterk in op energie-efficiëntie en een vergroening van de warmte.  

 

Driekwart van de landbouwemissies komen rechtstreeks of onrechtstreeks voort uit de 

veehouderij. Via een green deal dringen we de uitstoot via verteringsprocessen terug, onder 

meer door optimalisering van voederrantsoenen en voederefficiëntie en verbetering van 

bedrijfsmanagement. Na evaluatie hervormen we het systeem van nutriënt-emissierechten, 

zodat het meer bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, 

klimaat en luchtkwaliteit. 

 

We onderzoeken op welke wijze emissie-reducerende technieken geïmplementeerd kunnen 

worden om de klimaatimpact van nieuwe stallen te verminderen.  

 

E. AFVAL EN CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

We streven naar een volledig circulaire economie om zo beter in onze behoeften aan 

grondstoffen en water te kunnen voorzien en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere 

ecologische voetafdruk. 

 

Meer dan 60% van onze broeikasgassenuitstoot komt door de ontginning, de productie, het 
transport en de consumptie van grondstoffen, producten, voedsel en bouwmaterialen en de 
verwerking van afval dat daaruit ontstaat. Willen we onze broeikasgasemissie duurzaam 
verminderen, dan moeten we ook oog hebben voor de vermindering van de 
koolstofvoetafdruk van onze consumptie. Om een correcte inschatting te maken van de 
ecologische impact is het belangrijk om de volledige levenscyclus van materialen en goederen 
in ogenschouw te nemen. 
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Circulaire economie biedt bijzondere opportuniteiten voor onze welvaart en economie indien 
we het gebruik van primaire grondstoffen en materialen kunnen verminderen en het 
hergebruik ervan vergroten zonder in te boeten op ons comfort of onze welvaart.  

 

We ondersteunen de ontwikkeling van ondernemingsmodellen waarbij een dienst in plaats 

van een product wordt aangeboden en producten worden gedeeld. Producten moeten 

slimmer worden ontworpen, zodat ze langer meegaan en makkelijker herstelbaar, 

herbruikbaar en recycleerbaar zijn. We bevorderen herstelling van producten en hergebruik 

van onderdelen; recyclage vormt de sluitsteen om alle grondstoffen maximaal te herwinnen. 

We stimuleren de bouwsector om richting circulaire en modulaire gebouwen te evolueren 

en werken samen met hen een routeplan uit. 

 

We geven zelf het goede voorbeeld en stellen bij openbare aanbestedingen circulaire 

voorrangsregels in om de kringloopeconomie maximaal kansen te geven. We versterken de 

inzet op circulair ontwerp en circulair aankopen binnen instrumenten zoals de 

aanvaardingsplicht en green deals. We bieden circulaire ondernemers de ruimte om 

creatieve oplossingen te bedenken en werken drempels weg die circulaire modellen en 

gebruik van recyclaat nodeloos hinderen. 

 

 We zijn koploper op het vlak van selectieve inzameling en recyclage van afval: vandaag 

recycleren we al ongeveer 70%. Tegen 2030 verhogen we dat nog tot 77,5%. Samen met alle 

actoren versterken we de sorteerboodschappen via diverse communicatiestrategieën. We 

streven naar maximale recyclage in Vlaanderen. 

 

We zetten ook sterk in op de inzameling van organisch-biologisch afval, dat zo hoogwaardig 
mogelijk wordt verwerkt; we stimuleren  bijkomend investeringen in de realisatie van 
voorvergistingsinstallaties bij GFT-compostering. 

 

Een circulaire economie betekent ook dat Vlaanderen zich moet voorbereiden op een 
gefaseerde afbouw van afvalverbranding. De verbrandingscapaciteit die we in tussentijd in 
stand houden, moet het hoogst mogelijke energetisch rendement en laagst mogelijke uitstoot 
hebben. 

 

We onderzoeken de oprichting van een CO2-backbone, voor de (tijdelijke) opslag, transport 
en gebruik van CO2 ter bevordering van de circulaire koolstofeconomie 
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F. LANDGEBRUIK 

 

De komende tien jaar mogen onze Vlaamse bodems netto geen koolstof verliezen.  

 

Om dit te realiseren dringen we het koolstofverlies uit landbouwbodems sterk terug. 

Binnen de mogelijkheden van het GLB zetten we hier zo maximaal als mogelijk op in. 

 

Daarnaast moeten we meer koolstof opslaan in bossen, waterrijke gebieden en 

(half)natuurlijke graslanden. We investeren daartoe in bijkomende bossen en natte natuur, 

en we beheren (half)natuurlijke graslanden, bossen en waterrijke gebieden gerichter. 

 

Lokale besturen en burgers sensibiliseren we rond aangepast beheer van tuinen en parken. 

We maken werk van een bodemkoolstofmonitoringnetwerk. 

 

G. GOVERNANCE 

 

Om de klimaat- en energietransitie te doen slagen en ambitieuze beleidsdoelstellingen waar 

te maken, moeten alle belanghebbenden er nauw bij betrokken worden, is een actieve inzet 

van alle burgers, het middenveld, de ondernemingen en de overheden cruciaal en moet er 

constructief samengewerkt worden. Met dit effectieve participatietraject wordt maximaal 

inzet én creativiteit van iedereen aangeboord, vergroot het draagvlak, kunnen knelpunten 

worden weggewerkt en investeringen worden versneld.  

 

Het lokale beleidsniveau is een belangrijke partner om gewestelijke doelstellingen, acties en 

maatregelen mee te vertalen naar de dagelijkse leefwereld van burgers. We willen lokale 

besturen verder ondersteunen in die rol en bij de uitwerking van het lokale energie- en 

klimaatbeleid betrekken. We doen dat onder andere door samenwerking en 

kennisuitwisseling te bevorderen. 

 



207 

 

De Vlaamse beleidsdoelstellingen vragen ambitieuze beleidsdomeinoverschrijdende 
inspanningen. Om dit duidelijk in kaart te brengen zullen we elke klimaatmaatregel becijferen 
naar kostprijs en bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Om een coherent en geïntegreerd 
klimaat- en energiebeleid te voeren, versterken we het bestaande Vlaams Energie Agentschap 
tot een slagkrachtig Vlaams energie- en klimaatagentschap (VEKA). We doen dit via 
overheveling van de afdeling energie, klimaat en groene economie uit het departement 
omgeving, m.u.v. het team luchtkwaliteit (dat bij de VMM wordt ondergebracht). Ook een 
goede monitoring van de uitvoering van het plan en de vooruitgang is cruciaal en dient door 
dit Agentschap opgevolgd te worden en afgestemd op de tweejaarlijkse Europese 
rapporteringscyclus. Voor de toetsing aan de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen 
op internationaal vlak, het modelleren van de globale systemen en het inpassen van de 
Vlaamse inspanningen in de Europese context, dient voorzien te worden in wetenschappelijke 
ondersteuning. 

 

Ter optimalisering van de politieke structuren en processen inzake het Belgisch klimaatbeleid 

is ook het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 aan herziening toe.  

 

We blijven erover waken dat geen koolstof “weglekt” naar regio’s buiten de EU met minder 

strenge klimaatregels. Binnen het kader van de WTO bepleiten we daarom oplossingen om 

deze problematiek tegen te gaan. 

 

KLIMAATADAPTATIE 

 

De gevolgen van een wijzigend klimaat manifesteren zich gaandeweg steeds meer. 

Rechtstreeks en onrechtstreeks heeft dit verstrekkende gevolgen voor alle economische 

sectoren, alle geledingen van de samenleving en voor onze leefomgeving. Klimaatadaptatie – 

ons voortdurend aanpassen aan en onze weerbaarheid vergroten tegen bepaalde 

veranderingen – is nodig in alle sectoren, door overheden, burgers en ondernemingen. 

We maken daarom een Vlaams Adaptatieplan op en starten onmiddellijk met de uitvoering 

ervan. We opteren voor een omvattende, geïntegreerde aanpak, over de verschillende 

sectoren heen, waarbij we maximaal synergiën zoeken tussen adaptatie en mitigatie, en met 

andere beleidsdoelen. We verzekeren dat elk Vlaams beleidsdomein adaptatiemaatregelen 

maximaal laat doorwerken in haar beleid.  

 

Centrale pijlers in onze adaptatiestrategie zijn: 
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1. Streven naar klimaatadaptieve inrichting en gebruik van onze ruimte, en naar 

klimaatadaptief ontwerp van gebouwen en infrastructuur 

2. Minimaliseren van risico’s op watertekort en wateroverlast; klimaatadaptatie wordt 

een leidend principe binnen het integraal waterbeleid. 

3. Versterken van  groenblauwe netwerken 

4. Streven naar een klimaatadaptieve en circulaire industrie en dienstensector 

5. Streven naar klimaatadaptieve en circulaire landbouw en voedselketen. 

 

HERNIEUWBARE ENERGIE 

 

Vlaanderen levert haar bijdrage aan de Europese hernieuwbare energiedoelstelling: dankzij 

de inspanningen van de voorbije jaren staan we aan de top qua zonnepanelen en 

windturbines per vierkante kilometer. Tegen 2030 verhogen we de hernieuwbare 

energieproductie fors met een verhoging van  de geïnstalleerde capaciteit voor wind tot 2,5 

GW en voor zon tot 6,7 GW.  

Deze groei en de verdere afbouw van het certificatenoverschot realiseren we zonder dat 

de elektriciteitsfactuur hierdoor toeneemt. Daarom hervormen we het certificatensysteem 

voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling naar een kostenefficiënter systeem: 

• Elke oversubsidiëring moet vermeden worden. We evalueren het gegarandeerd 
rendement op eigen vermogen in functie van het specifieke risicoprofiel van een 
hernieuwbaar energieproject en wkk-projecten en beperken dit. We faseren de 
certificatensteun voor nieuwe of  vernieuwde hernieuwbare energieprojecten uit 
tegen 2025  via een geleidelijke reductie van de maximale toegekende steun. We 
breiden het bestaande aanbestedingsysteem van investeringssteun met vastgelegde 
jaarlijkse budgetten voor kleine- en middelgrote windturbines uit naar middelgrote 
PV-projecten vanaf 2021 zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd 
worden. Het aanbestedingsysteem wordt gefinancierd vanuit het Energiefonds. 

• Voor nieuwe wind- en zonprojecten werken we vanaf 2021 net als voor biomassa en 
biogas niet enkel met een ondersteuningsduur maar ook met een maximaal 
ondersteuningsvolume. 

• Gezien de schaarse open ruimte in Vlaanderen wordt enkel steun verleend aan PV-
projecten boven de 10 kW op gebouwen of marginale gronden (zoals bv. bermen) 
met een minimaal lokaal gebruik van 50%.  

• We geloven in warmtekrachtkoppeling als een efficiënte technologie voor de transitie 
naar een klimaatneutrale samenleving.  De huidige certificatensteun voor de 
warmtekrachtbesparing van nieuwe installaties evalueren we en bouwen we af op 10 
jaar (waarvan 30% tegen 2025) in functie van evoluties op vlak van prijsverhouding 
gas/elektriciteit, nieuwe steunmechanismen voor capaciteit en flexibiliteit, billijk 
rendement en het einddoel om fossiele brandstof uit te faseren. We verbeteren de 
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ondersteuning voor bio-WKK’s opdat hun aandeel in de omslag naar hernieuwbare 
energie verder kan groeien.    

• We hanteren strikte duurzaamheidscriteria voor biomassa. Nieuwe of vernieuwde 
installaties voor energetisch gebruik van biomassa en biogas moeten voornamelijk 
dienen om warmtebehoeften in te vullen. 

• We laten elektriciteitsproducenten bijdragen aan het herstel van het evenwicht 
tussen aanbod en vraag door o.a. zo snel mogelijk geen steun meer toe te kennen 
aan nieuwe projecten  in periodes van elektriciteitsoverschot (negatieve prijzen) 

• We onderzoeken het gebruik van het nieuwe financieringsmechanisme van de EU voor 
hernieuwbare energie om ook buiten Vlaanderen ons aandeel aan de EU-
hernieuwbare energiedoelstelling te vervullen, op plaatsen waar dit aan het hoogste 
rendement kan. 

• In geval van een ondersteuning door het Vlaams Gewest voor het verwijderen van 

een asbestdak wordt systematisch de haalbaarheid van een zonnedak onderzocht. 

 

Vergroening van warmte vormt het tweede belangrijke luik in hernieuwbare 
energieproductie. We werken een aangepast ondersteuningskader uit voor het gebruik van 
duurzame biomassa en biogas in geval van injectie in het aardgasnet of industriële of 
collectieve warmteopwekking. 

 

Warmtenetten kunnen groene- en restwarmte collectief verdelen. Het regelgevend kader, de 
EPB-regelgeving en de call groene - en restwarmte worden geëvalueerd om een grotere 
stimulans te geven aan de ontwikkeling van warmtenetten gevoed met groene- en 
restwarmte. We onderzoeken het meest kostenefficiënt model voor de aanleg en het beheer 
van warmtenetten op openbaar domein. Vlaanderen ondersteunt lokale besturen in de 
opmaak van een warmteplan.  

 

Ook in groene warmte hanteren we een kostenefficiënte aanpak. We evalueren op korte 
termijn daarom de resultaten van de twee diepe geothermieprojecten. Het toekennen van 
ondersteuning aan nieuwe diepe geothermieprojecten wordt afgewogen op basis van deze 
evaluatie.   

 

Om de hernieuwbare energiedoelstelling verder in te vullen verhogen we het minimaal 
aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie van 
woningen en niet-residentiële gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 voorzien we geen 
terugdraaiende teller meer voor nieuwe kleinschalige PV-installaties. 
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We responsabiliseren de verschillende overheden om op hun vastgoed hernieuwbare energie 
te produceren en deze projecten waar mogelijk open te stellen voor participatie. Op gronden 
van de Vlaamse Overheid wordt een proefproject opgezet waarbij de steun voor grote 
windmolens aanbesteed wordt. 

 

 

BETAALBARE ENERGIE 

 

Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke energietransitie  en 

omslag naar een klimaatneutrale samenleving is essentieel. De Vlaamse Regering zal, in 

samenspraak met het federale niveau, vanuit die optiek waken over de betaalbaarheid van 

de energiefactuur voor gezinnen en de onderdelen van de energiefactuur kritisch vergelijken 

met omliggende landen.  

 

Klimaatbeleid is veel ruimer dan louter maatregelen op elektriciteitsverbruik. Loutere 

financiering van klimaatbeleid via de elektriciteitsfactuur remt bovendien nieuwe 

klimaatvriendelijke elektrische toepassingen voor transport en verwarming af. Daarom 

zorgen we dat de meerkosten op de elektriciteitsfactuur zeker niet verder toenemen als 

gevolg van Vlaams beleid. 

  

De Vlaamse Regering wil de komende jaren extra inzetten op een daling van energiearmoede. 

Daarom zetten we het Energiearmoedeprogramma verder, in overleg met alle betrokkenen 

op het terrein. Eerste aandacht gaat naar structurele verbetering van de energieprestatie van 

de woning.  Gerichte financiële steun voor energiebesparende maatregelen, intensieve 

begeleiding en verscherping van normen blijven cruciaal. Om de doelgroep beter te bereiken 

werken we samen met de lokale partners. De digitale meter geeft mogelijkheden 

budgetontsporing tijdig te detecteren en aan te pakken.   

 

Ook voor de industrie willen we energie betaalbaar houden en hun competitiviteit bewaken.  
Zij zijn een belangrijke motor van de welvaart in Vlaanderen en zullen daarenboven een 
belangrijke rol moeten spelen in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de 
klimaatuitdaging. We willen dan ook de energienorm omzetten in effectieve maatregelen 
zodat we de ondernemingen met hun innovatieve slagkracht hier in Vlaanderen houden. 
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We verlengen de huidige maximaal toegelaten compensatieregeling voor de indirecte 
carbon leakage in afstemming op de energienorm en gefinancierd door het klimaatfonds. Dit 
is noodzakelijk om de internationale competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren. 

 

 

FLEXIBEL EN SLIMMER ENERGIESYSTEEM 

 

Om grotere aandelen hernieuwbare energie in het energiesysteem te kunnen integreren, 
moeten we ons energiesysteem digitaliseren en de capaciteit voor energieopslag 
kostenefficiënt uitbouwen. Innovatie is cruciaal en dus zetten we proefprojecten op voor 
power-to-x en starten we een pilootproject voor de productie van koolstofarme waterstof en 
inzet van onze kanalen voor energieopslag. 

 

Elektriciteitsproductie wordt onvoorspelbaarder en prijzen zullen nog sterker variëren 

doorheen de dag. Om alle burgers en ondernemingen de kans te geven in te spelen op lage 

en hoge prijsperiodes, mikken we op maximale uitrol en gebruik van de digitale meters 

tijdens de komende legislatuur. Dit geeft de kans aan leveranciers om nieuwe 

contractformules te ontwikkelen en aan marktpartijen om vlot flexibiliteit te kunnen 

aanbieden. Heel wat technologieën zijn rijp voor grootschalige uitrol en kunnen dan ook 

gevaloriseerd worden na de plaatsing van een digitale meter.   Daarnaast is er dringend nood 

aan een performant, kostenefficiënt en toekomstgericht softwareplatform voor het gebruik 

door de markt van de data uit de digitale meters. De Vlaamse Regering spoort de 

distributienetbeheerders aan dit zo snel mogelijk te operationaliseren en kosten voor de 

netgebruikers maximaal te beperken. De VREG evalueert in 2024 de activiteiten inzake 

databeheer door de netbeheerders. 

 

We evolueren naar een flexibel en decentraal energiesysteem waar de verbruiker centraal 
staat. We zetten het clean energy pakket zo snel als mogelijk om naar Vlaamse 
energieregelgeving.  

We ondersteunen en faciliteren de actieve rol die burgers, lokale overheden en 

ondernemingen kunnen spelen in de transitie en maken het mogelijk dat zij de voordelen van 

de transitie kunnen valoriseren. Daarvoor werken we aan een regelgevend kader voor de 

uitbouw van lokale energiegemeenschappen. Het hele energielandschap wordt flexibeler en 

dynamischer maar tegelijkertijd dient de solidariteit tussen alle netgebruikers behouden te 

blijven via een billijke bijdrage aan de financiering van het klimaatbeleid en het net dat 

iedereen bevoorradingszekerheid biedt en de uitbouw van hernieuwbare energie toelaat.  
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We geven prioriteit aan het netversterkende Ventilus-project en faciliteren een optimaal 

procesverloop inclusief alternatievenonderzoek, conform de lopende MER-procedure. 

 

De Vlaamse distributienetwerken moeten efficiënt beheerd worden zodat ze betaalbaar de 

toekomst voorbereiden.  We maken werk van een vereenvoudiging van het landschap van 

distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas door herschikking bij 

distributienetbeheerders aan te moedigen. 

 

 

Met het oog op transparantie, financiële stabiliteit en het vermijden van kruissubsidiëring 

realiseren we bij netbeheerders en Fluvius een analytische boekhouding met scheiding tussen 

de verschillende (energie) gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten. Volgens het nieuwe 

opzet van de elektriciteitsmarkt moeten energiediensten zoals bijvoorbeeld opslag 

marktgebaseerd en concurrerend zijn. Daarom laten we niet toe dat netbeheerders 

energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren. De taken van 

netbeheerders en Fluvius zullen in het kader van een kerntakendebat herbekeken worden, 

dit vooral om te zorgen dat de netbeheerders en Fluvius zich maximaal concentreren op hun 

kerntaak: een goed werkend distributienet dat de uitdagingen van morgen aankan. 

 

Er wordt in Vlaanderen één overkoepelende regulator uitgewerkt voor netgebonden 

infrastructuur (elektriciteit, gas, warmte, kabel, water, riolering,…) en media. In dit kader 

coördineren en rationaliseren we de (toezichthoudende, regulerende, adviserende, …) taken 

waarmee de overkoepelende regulator belast wordt. 

  


