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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
& DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS
& DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE
& DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,
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GEZIN
& DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN
SPORT
& DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
& DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

CONCEPTNOTA

Vlaams energie- en klimaatplan: plan van aanpak
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De Vlaamse Regering verwelkomt het Energiepact als een belangrijke ambitienota voor de
verdere implementatie van de noodzakelijke energietransitie en engageert zich om werk
te maken van die transitie naar een haalbare, betaalbare, aanvaardbare, veilige en
koolstofarme energievoorziening, die de bevoorradingszekerheid garandeert en de
klimaatdoelstellingen helpt te realiseren, in het kader van een brede Vlaamse aanpak
inzake energie, klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit, industrie, wonen etc.
De Vlaamse Regering zal waken over de concurrentiekracht van de bedrijven, in het
bijzonder van de energie-intensieve bedrijven die kwetsbaar zijn voor concurrentie met
buitenlandse bedrijven, alsook over de kostprijs van de energiefactuur voor gezinnen.
Kostenefficiëntie, technologieneutraliteit en budgettair realisme zijn voor de Vlaamse
Regering cruciale principes bij de concretisering van deze doelstellingen.
Pact
We zullen het pact omzetten in een operationeel plan zoals ook gebeurd is met het Pact
2020, waarin acties verder worden uitgewerkt en vertaald in mijlpalen en indicatoren, en
waarin de verantwoordelijken en betrokkenen worden opgelijst. Dit moet iedere
regeerperiode resulteren in taakstellingen voor de verschillende beleidsdomeinen,
kaderend binnen de lange-termijndoelstellingen. Vervolgens zal de Vlaamse Regering
voor iedere substantiële hervorming of beleidsinitiatief voorafgaandelijk een plan van
aanpak opstellen met duidelijke stappen in het proces, inclusief het maatschappelijk
overleg en de publieke consultatie. Over de uitvoering van die plannen wordt
systematisch gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.
Operationalisering
1) Gemengde bevoegdheden
 Burden sharing
De Vlaamse Regering roept de verschillende regeringen van dit land op om zo spoedig
mogelijk en uiterlijk tegen de zomer van 2018, samen tot een concreet engagement te
komen inzake de verdeling en financiering van de inspanningen met het oog op de
doelstelling hernieuwbare elektriciteit, dit aan de hand van een realistische bottom-up
benadering alsook van een onderbouwde raming van de kostprijs van de te
onderschrijven engagementen. Globaal voor België acht de Vlaamse Regering, afhankelijk
van de inspanning van de andere entiteiten, een doelstelling van minstens 35%
hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 haalbaar. De Vlaamse Regering zal haar
engagementen inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en broeikasgasreductie
concretiseren in een Energie- en Klimaatplan dat uiterlijk tegen 1 juli 2018 aan de
federale overheid bezorgd zal worden. Tegen uiterlijk eind mei zullen de potentieel- en
haalbaarheidsstudies voor de hernieuwbare-energietechnologieën beschikbaar gesteld
worden.
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 Energienorm
Om het concurrentievermogen van en de werkgelegenheid in onze bedrijven te
beschermen, zal de Vlaamse Regering samen met de relevante andere entiteiten in dit
land zo snel mogelijk een energienorm met bijhorend correctiemechanisme uitwerken,
conform het federale en Vlaamse regeerakkoord, die gebaseerd is op zowel de
elektriciteits- en gasprijzen alsook de nettarieven en alle meerkosten. De Vlaamse
Regering zal haar noodzakelijk voorbereidend werk nog vóór de zomer van 2018
afronden. Bij de totstandkoming van deze energienorm zal overleg gevoerd worden met
alle relevante stakeholders. Voortbouwend op deze energienorm zullen er nog in 2018
corrigerende maatregelen goedgekeurd worden om de bestaande concurrentiehandicap
inzake energiekost zo spoedig mogelijk te verminderen, uiterlijk bij ingang van de nieuwe
tarifaire periode. De Vlaamse Regering werkte al een “super cap”-regeling uit waardoor
de kostprijs voor de meest energie-intensieve bedrijven die bloot staan aan internationale
concurrentie, geplafonneerd wordt.
De Vlaamse Regering waakt eveneens over de kostprijs van de energiefactuur voor de
gezinnen, met speciale aandacht voor een actief energie-armoedebeleid. We bewaken
tevens de solidarisering van de openbare-dienstverplichtingen.
2) Vlaamse bevoegdheden
Doelstellingen openbare gebouwen en sociale woningen
De Vlaamse Regering zal een maximale kostenefficiënte inspanning leveren om alle
nieuwe gebouwen van de Vlaamse overheid (administratie, onderwijs, welzijn, sport etc.)
alsook alle nieuwe sociale woningen zo energiezuinig mogelijk te bouwen. Tegelijk zetten
we maximaal in op een kostenefficiënte energetische renovatie van de bestaande
Vlaamse gebouwen, sociale woningen alsook residentiële en tertiaire gebouwen.
Vergroening van verkeer en transport
De Vlaamse Regering heeft reeds belangrijke hervormingen doorgevoerd met het oog op
een vergroening van de verkeersfiscaliteit en zal verder op dat pad doorgaan. De Vlaamse
Regering zal onderzoeken hoe we de kilometerheffing voor vrachtwagens slimmer
kunnen maken en uitbreiden naar personenwagens in het kader van een diepgaande
hervorming van de globale verkeersfiscaliteit. Deze hervorming zal de globale bijdrage
van de Vlamingen aan de verkeersfiscaliteit verlagen. In overleg met de transportsector
en vanuit het principe van technologieneutraliteit maakt de Vlaamse Regering bovendien
verder werk van een ambitieuze verduurzaming van het voertuigenpark.
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Inspanningen industrie
De Vlaamse Regering verwelkomt de grote inspanningen die reeds door de industrie in
Vlaanderen geleverd is en nog steeds wordt met het oog op energie-efficiëntie en een
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het instrument van vrijwillige
energiebeleidsovereenkomsten responsabiliseren we de industrie om richting 2030 nog
bijkomende inspanningen te leveren, rekening houdend met een gelijk speelveld binnen
de EU.
Technologieneutraliteit
De Vlaamse Regering onderschrijft het belang van het principe van
technologieneutraliteit bij de verdere uitwerking van maatregelen om onze
energievoorziening duurzamer en zoveel mogelijk koolstofarm te maken. De Vlaamse
Regering staat open voor alle nieuwe technologische evoluties die kunnen helpen om de
klimaatdoelstellingen zo kostenefficiënt mogelijk te verwezenlijken en is bereid om
innovatieve oplossingen financieel mee te ondersteunen.
Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering, beslist met dien verstande dat deze beslissing geen enkel financieel
of budgettair engagement inhoudt, in te stemmen met deze conceptnota.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Onderwijs,

Hilde CREVITS
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De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN
De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ
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