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Leeswijzer 
Voor u ligt het vierde hoofdstuk van deel 2 „HE beleid‟van het SERV-rapport hernieuwbare 
energie.  

Het deel „HE beleid‟ beschrijft het hernieuwbare energiebeleid op de diverse niveaus: inter-
nationaal, Europees, federaal, Vlaams en lokaal. Telkens worden de belangrijkste beleids-
structuren, doelstellingen en beleidsmaatregelen toegelicht. Ook het voor hernieuwbare 
energie relevante beleid in andere beleidssectoren zoals klimaat, innovatie, ruimtelijke orde-
ning, arbeidsmarkt enz. komt aan bod. Tegelijk worden zoveel mogelijk cijfers gegeven over 
de uitvoering van het beleid en de werking van de regelgeving in de praktijk. 

Het vierde hoofdstuk van deel 2 „HE beleid‟ handelt over het (overige) Vlaams beleid (het 
Vlaamse groenestroom- en warmtekrachtcertificatensysteem kwam reeds aan bod in hoofd-
stuk 3) en over het lokale HE-beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

 

 

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als 

insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies. 

Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERV-

werkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking 

van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERV-

secretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig 

niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk ad-

vies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige 

HE-beleid formuleren. 

De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukkelijk 
bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport. 
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Hoofdstuk 4: Overig Vlaams HE-beleid 

1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid en de be-
leidspraktijk beschreven om de hernieuwbare energie doelstellingen te realiseren, met uit-
zondering van het GSC- en WKC-systeem dat in deel 2, hoofdstuk 3 aan bod kwam. De 
korte termijndoelstelling was om tegen 2010 een kwart van de elektriciteit uit HE en WKK te 
halen (6% uit groene stroom en 19% uit WKK). Er is door het uitblijven van de lastenverde-
ling (cf. deel 2, hoofdstuk 2) nog geen Vlaamse doelstelling voor energie uit HE-bronnen 
voor 2020 vastgelegd. Het Vlaamse groenestroomcertificatensysteem voorziet (voorlopig) 
wel een 13%-quotum voor 2020 voor de certificaatgerechtigde groenestroomproductie (cf. 
deel 2 hoofdstuk 3). 

Investeringssteun  
Netbeheerders gevens premies als onderdeel van hun REG-openbare dienstverplichtingen. 
Zij kunnen o.a. premies toekennen voor hernieuwbare energieinstallaties, met name voor 
zonneboilers en warmtepompen. Maar zij zijn daartoe niet verplicht waardoor in de praktijk 
niet alle netbeheerders deze HE-premies toekennen. Het aantal toegekende premies voor 
HE-toepassingen is sedert 2003 sterk toegenomen tot ongeveer 2,7 mio euro in 2009. Toch 
daalde het aandeel in het totaal van de REG-premies van 13% in 2003 tot nauwelijks 5% in 
2009 doordat het bedraag aan premies voor isolatie en beglazing sterk toenam. De netbe-
heerders mogen de kosten van die premies (+ overhead) doorrekenen in de distributienetta-
rieven. 
Daarnaast is er de ecologiesteun voor investeringen door bedrijven in technologieën die 
voorkomen op een limitatieve technologieënlijst. Deze regeling werd recent vrij grondig aan-
gepast, als gevolg van de grote toename aan PV-investeringen (maar liefst 80% van het 
volledige budget ging in 2009 naar investeringsprojecten in zonnepanelen). De wedstrijd-
formule werd afgeschaft; er werden enkele „vraagbeperkende maatregelen‟ genomen; en 
installaties die groenestroom- of WKK-certificaten krijgen, komen niet meer in aanmerking. 
Ten derde is er de VLIF-steun voor HE-investeringen aan land- en tuinbouwbedrijven. Ook 
hier gingen de meeste aanvragen naar PV (79%) en WKK (12%) (in subsidiebedragen ging 
50% naar WKK en 43% naar PV) en besliste de Vlaamse Regering om de installatie van 
zonnecellen in de land- en tuinbouwsector niet langer te beschouwen als een bijzondere 
investering waarvoor een hoger dan normaal subsidiepercentage te verantwoorden is.  
Verder is er de steun voor investeringen in een warmtepomp of micro-WKK voor publiek-
rechtelijke rechtspersonen en niet-commerciële instellingen. In totaal werden 21 projecten 
goedgekeurd, waaronder 5 micro-WKK‟s en 16 warmtepompen. De totaal aangevraagde 
steun in 2010 overtrof het voorziene budget. Eind 2010 werd beslist deze subsidieregeling 
op te schorten. Er is tevens de lagere afvalheffing voor verbranding met energierecuperatie 
en de specifieke steun voor energieteelten. Tot slot zijn er nog enkele subsidies in het kader 
van het meer generieke economisch ondersteuningsbeleid. Het is echter niet bekend hoe-
veel van deze subsidies werden toegekend voor investeringen in HE. Daarnaast verlenen 
diverse gemeenten subsidies aan particulieren voor investeringen in hernieuwbare energie, 
maar de gegevens zijn zeer beperkt. Opvallend is wel de recente zeer sterke recente stij-
ging van de kosten van de gemeentelijke PV-subsidies. Daardoor verminderen veel ge-
meenten hun premies of worden ze afgeschaft. 

Innovatiesteun  
IWT ondersteunt O&O via een hele reeks subsidies en programma‟s voor de verschillende 
actoren in het innovatietraject. Van alle middelen voor energiegerelateerd O&O (30 mio € in 
2009) ging 52% naar hernieuwbare energie. Binnen HE gingen de meeste middelen naar 
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PV (79%).  
Daarnaast is VITO een belangrijke, structurele overheidspartner voor technologisch onder-
zoek inzake (hernieuwbare) energie. Ook het Milieu- en energietechnologie Innovatie Plat-
form (MIP) is ingebed in het VITO. Vanuit MIP wordt tevens een aantal onderzoeksprojecten 
inzake hernieuwbare energie gefinancierd. VITO introduceerde in 2010 tevens de Flanders 
Cleantech Association en heeft de ambitie om een trekkersrol te spelen op het vlak van een 
„Vlaamse energietransitie‟. VITO is ook nauw verbonden met het „Energyville‟-project dat 
een leidend Europees centrum voor energieonderzoek wil worden.  
Andere strategische onderzoekscentra die door de Vlaamse overheid worden gesteund en 
O&O-fondsen van belang voor hernieuwbare energie zijn onder meer IMEC (vnl. energie-
technologisch onderzoek op PV voor elektriciteitsopwekking, ontwikkeling van vermogene-
lectronica voor power switching), IBBT (Green ICT en Smart Grids), een aantal universitaire 
onderzoeksgroepen inzake energietechnologie, het FWO, en EFRO (met extra steun van 
VEA voor demonstratieprojecten). 

Publieke investeringen en participaties 
De overheid ondersteunt via participatie- en financieringsmaatschappijen verschillende HE-
projecten. Het is niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van die ondersteuning en die 
projecten. De situatie is weinig transparant en het vergt heel wat zoekwerk om die enigszins 
in kaart te brengen. Er circuleren in elk geval heel wat middelen voor financiering van her-
nieuwbare energie-bedrijven en investeringen in hernieuwbare energie bij PMV, LRM en 
Gimv. Er wordt daarnaast een Vlaams energiebedrijf opgericht als een omvorming van de 
huidige participaties van PMV in hernieuwbare energiebedrijven en als participatienemer in 
investeringen voor groene energieproductie en energiebesparing, al zijn de concrete taken 
ervan vandaag nog onduidelijk. Verder zijn er diverse andere overheidsinvesteringen in her-
nieuwbare energie, veelal in of op gebouwen van de Vlaamse gemeenschap, schoolgebou-
wen … 

Infrastructuur en netbeheer 
Op het elektriciteitsnet geldt een voorrangsregeling voor aansluiting op het net van produc-
tie-installaties die hernieuwbare energiebronnnen en/of het principe van warmtekrachtkop-
peling gebruiken. Die installaties moeten bovendien slechts een deel betalen van de kosten 
voor de aansluiting. De netbeheerder betaalt het verschil tussen de te betalen aansluitings-
kost en de werkelijke aansluitingskost als openbaredienstverplichting, en rekent die door in 
de nettarieven.  
De mogelijkheid voor de netbeheerders om injectietarieven aan te rekenen werd door een 
recent decreet geschrapt voor de injectie van elektriciteit geproduceerd door middel van HE- 
bronnen en WKK. Blijkbaar is er nog wel discussie met de CREG over de wettelijkheid van 
deze regeling (zie deel 2, hoofdstuk 2). Over de technische aansluitings- en exploitatievoor-
waarden voor injectie van biomethaan op het aardgasdistributienet is de VREG is in discus-
sie met de andere regulatoren en met Synergrid. Ook op het vlak van netsturing en conges-
tiebeheer is er een voorrangsregeling voor WKK- en HE-installaties en installaties die 
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. 
Voor de netaanpassingen en -uitbreidingen is voorzien dat de netbeheerders jaarlijks hun 
investeringsplannen moeten indienen bij de VREG. Het is niet eenvoudig om een goed 
beeld te krijgen van de kosten die de netbeheerders in het verleden maakten om de distribu-
tienetten aan te passen aan de komst van hernieuwbare energie. Ook blijkt het moeilijk om 
prognoses te verzamelen van de verwachte kosten voor netaanpassingen omwille van de 
introductie van hernieuwbare energie in diverse ontwikkelingsscenario‟s.  
Verder zijn er heel wat initiatieven rond slimme netten: het Vlaams Beleidsplatform Slimme 
netten, het Vlaams Smartgrid Platform, Linear, het MetaPV smart grid-project, de proefpro-
jecten rond slimme meters en de virtuele elektriciteitscentrale. Rond slimme meters is te-
vens een (nieuwe) kosten-batenanalyse aangekondigd om te beslissen over de (al- dan niet 
volledige) uitrol van slimme meters.  
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Ruimtelijk- en vergunningenbeleid 
Het ruimtelijk- en vergunningenbeleid speelt vooral maar niet uitsluitend voor windturbines. 
Daarvoor zijn zones afgebakend en regelen omzendbrieven de mate waarin windturbines 
kunnen worden vergund. De interdepartementele windwerkgroep speelt daarin een belang-
rijke rol. Eind 2010 was ongeveer 200 MW vergund, maar in de meeste gevallen lopen nog 
beroepsprocedures. De Werkgroep heeft zich voorgenomen om een actieplan op te stellen 
voor het wegwerken van de juridische en praktische belemmeringen voor windenergie. Ook 
voor het bouwen van een vergistingsinstallatie is altijd een stedenbouwkundige vergunning 
nodig, en is het kader daarvoor is eveneens vastgelegd in een omzendbrief. Het plaatsen 
van zonnepanelen en zonneboilers is in principe vergunningsplichtig, maar in een groot aan-
tal gevallen geldt er een vrijstelling op deze verplichting waardoor in de meeste gevallen 
zonnepanelen en zonneboilers (op daken) geen bouwvergunning meer nodig hebben. Voor 
een conversiecentrale voor biomassa is steeds een bouw- en milieuvergunning nodig. Maar 
niet voor elke installatie geldt dezelfde vergunningsregeling. Hetzelfde geldt voor vast opge-
stelde motoren (al dan niet met elektriciteitsproductie en al dan niet in warmtekrachttoepas-
sing) en stookinstallaties. 
Verder bevat de milieuwetgeving milieuvoorwaarden voor bepaalde HE-installaties (vnl. 
luchtemissienormen). In een aantal gevallen gelden voor hernieuwbare energie specifieke 
normen die afwijking van de algemene sectorale normen. Voor gebouwen is er een aan-
scherping van het EPB-beleid waardoor een bijkomende stimulans ontstaat voor HE-
bronnen. Een haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie is verplicht voor gebouwen groter 
dan 1000m². Een voorstel om vanaf 2012 toepassing van hernieuwbare energie bij nieuw-
bouw te verplichten is momenteel in onderzoek. 

Ander voor HE relevant beleid 
Het VEA heeft een uitgebreid informatieaanbod inzake milieuvriendelijke energieproductie, 
vooral voor de doelgroep particulieren. Ook de VREG communiceert actief. ODE Vlaande-
ren, Cogen Vlaanderen en Biogas-E worden gesubsidieerd om aan platformwerking en in-
formatieverspreiding te doen.  
Ook het kwaliteitscentrum “Quality Centre for Sustainable Energy Technologies - QUEST” 
wordt gesubsidieerd om een neutraal en onafhankelijk systeem voor kwaliteitsbewaking bij 
de toepassing van kleinschalige duurzame energiesystemen (hernieuwbare energie en res-
tenergie) te ontwikkelen. In oktober 2010 werden de eerste bedrijven door Quest gecertifi-
ceerd. 
In uitvoering van het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) organiseert de VDAB 
opleidingen rond „„groene‟ jobs‟ en jobs voor „beroepen van de toekomst‟. Op langere termijn 
(2011-2014) wil de VDAB een strategie ontwikkelen rond deze vergroening van de compe-
tenties van de werknemers en werkzoekenden en sectoren en stakeholders systematisch 
bevragen om de „duurzaamheidstrends‟ te capteren en een duidelijk beeld te behouden van 
de noden van de bedrijven. Verder maakt de SERV maakt de beroepscompetentieprofielen 
in Competent. De bouwsector is momenteel expertengroepen aan het samenbrengen om de 
vereiste geactualiseerde en nieuwe profielen aan te leveren. De SERV bekijkt met de sector 
hoe en waar elementen van duurzaam bouwen via Competent kunnen worden verwerkt. 
VEA werkt in overleg met de andere gewesten en de federale overheid aan kwaliteitsvereis-
ten voor installateurs van kleinschalige hernieuwbare-energie-installaties die zullen gelden 
in gans België. De gewesten werken in samenspraak met de kennis- en opleidingscentra en 
de sectorverenigingen tevens aan een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor instal-
lateurs. 
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2. Doelen, plannen en structuren 

2.1. Mijlpalen, doelen en plannen 

Mijlpalen en plannen 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele mijlpalen in het Vlaamse HE-beleid. 
De vermelde plannen en maatregelen worden verder in dit hoofdstuk meer in detail toege-
licht. Wat de plannen betreft, is er recent een grote aandacht merkbaar voor ondersteuning 
van HE als onderdeel van de vergroening van de economie (zie tevens de inleiding bij dit 
rapport en deel 1, hoofdstuk 2). HE wordt in verschillende strategische beleidsdocumenten 
zoals het Pact 2020, VIA, het regeerakkoord 2009-2014, het WIP, de Staten-Generaal Indu-
strie en het groenboek nieuw industrieel beleid gezien als een belangrijke motor voor nieuwe 
economische ontwikkeling en nieuwe jobs.  

Op een meer operationeel niveau maakte de bevordering van duurzame energiebronnen al 
in 1991 deel uit van de doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid1. In 2005 keurde de 
Vlaamse regering een actieplan groene stroom goed om de juridische en praktische belem-
meringen voor groenestroomproductie in het Vlaamse Gewest weg te werken. Sedert de 
goedkeuring van dat actieplan rapporteert de energieminister jaarlijks in juli aan de Vlaamse 
regering over de uitvoering ervan2. Het VEA werd in zijn de beheersovereenkomst belast met 
de voorbereiding van deze jaarlijkse actieplannen3. Uiteraard moet ook verwezen worden 
naar het nationaal actieplan hernieuwbare energie waarin ook de maatregelen van het 
Vlaamse gewest zijn opgenomen (zie hoofdstuk federaal beleid). Ter voorbereiding van dit 
NREAP heeft de Vlaamse regering o.a. een analyse gemaakt van de richtlijn en de mogelijke 
implementatiewijzen en een inschatting van de potentiëlen voor groene stroom, groene 
warmte en biobrandstoffen (VITO-rapport, oktober 2009). Op basis van een VITO-
prognosestudie over hernieuwbare energie heeft VEA tevens een ontwerpactieplan groene 
warmte voorgesteld, met een voorstel een nieuwe subsidieregeling voor groene warmte. 
Over dit ontwerpactieplan werd eind 2009 maatschappelijk overleg georganisseerd, maar 
werd nadien nog weinig vernomen. Blijkbaar wordt gewacht op een beslissing van de 
Vlaamse Regering over het ondersteuningssyseem voor grootschalige investeringen in 
groene warmte4. 

Mijlpalen van het Vlaamse HE-beleid 

Midden jaren 90 Netbeheerders geven financiële ondersteuning voor het installeren van zonneboilers 

2001 investeringssteun goed voor de installatie van photovoltaïsche zonlichtsystemen 

2002 Introductie GSCsysteem ter vervanging van de investeringssteun 

2005 Actieplan Groene Stroom 

2005 Introductie warmtekrachtcertificatensysteem 

2009 Consultaties over een actieplan groene warmte 

2011 Actieplan hernieuwbare energie 

 

Doelstellingen  

De vorige Vlaamse regering stelde zich als indicatief doel om tegen 2010 een kwart van de 
elektriciteit uit HE en WKK te halen: 6% uit groene stroom en 19% uit WKK. De huidige rege-
ring heeft dit overgenomen als een indicatief beleidsvoornemen. 

                                                

1
 N. De Batselier (1991) Naar een duurzaam energiebeleid in Vlaanderen.  

2
 VR/2006/1407/MED14, VR/2007/1307/MED15, VR 2008/1807/MED0336BIS 

3
Er werden twee verruimde voortgangsrapportages opgemaakt, met name in 2008 en 2009. Het voortgangsrap-

port voor 2010 is niet beschikbaar. 
4
 VEA ondernemingsplan 2011. 
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Er is door het uitblijven van de lastenverdeling (cf. deel 2, hoofdstuk 2) nog geen Vlaamse 
doelstelling voor energie uit HE-bronnen voor 2020 vastgelegd. Het Vlaamse groenestroom-
certificatensysteem voorziet (voorlopig) wel een 13%-quotum voor 2020 voor de certificaat-
gerechtigde groenestroomproductie (cf. deel 2, hoofdstuk 3). 

Opvallend is dat Vlaanderen heeft gekozen voor een lineair pad tot 2015 voor de GSC-
quota, dat vanaf 2015 tot 2020 eveneens lineair maar in een lagere snelheid wordt voortge-
zet, terwijl het pad van tussentijdse indicatieve doelstellingen naar de Belgische HE-
doelstelling in 2020 eerder een exponentiële curve volgt (zie deel 2, hoofdstuk figuur). 

Timing tussentijdse HE-doelen: exponentieel of afzwakkend lineair? 

 

 

2.2. Overheidsorganisatie 

Energie binnen de Vlaamse overheid 

Energie valt onder het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) noemt zichzelf „de Vlaamse milieuadministratie‟5. Dit 
Departement is in feite niet bezig met de ontwikkeling van „Energiebeleid‟. De Dienst „Be-
leidsvoorbereiding en –evaluatie‟ binnen LNE rekent naast het milieubeleid tot de afstem-
ming met het energiebeleid tot haar taken6. Het energiebeleid krijgt vorm op het kabinet van 
de energieminister en bij de extern verzelfstandigde agentschappen VEA (Vlaams Energie-
agentschap) en VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) 
(cf. infra). OVAM beslist mee welke types energetische valorisatie (verbranding en vergisting) 
van welke types afvalstromen in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten.  

Verder kreeg de transitiemethodiek in Vlaanderen vorm in Duwobo (Duurzaam Wonen en 
Bouwen, getrokken door het beleidsdomein DAR) en Plan C (duurzaam materialengebruik, 
getrokken door OVAM). Recent heeft VITO het initiatief genomen om rond energietransitie te 

                                                

5
 http://www.lne.be/themas/beleid 

6
 http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-milieu-natuur-en-energiebeleid/dienst-beleidsvoorbereiding-en-

evaluatie 
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werken. Deze initiatieven krijgen mee vorm en worden opgevolgd via de Vlaamse strategie 
duurzame ontwikkeling (beleidsdomein DAR). 

VITO is een structurele overheidspartner voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend 
onderzoek in een aantal andere beleidsthema‟s waaronder energie (zie verder in dit hoofd-
stuk). 

4,8 VTE‟s bij VEA voeren veel duurzame energietaken uit 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is gestructureerd in 6 cellen. De cel „milieuvriendelijke 
energieproductie‟ telt 4,8 VTE, ongeveer 10% van het totale bestand van 50 personeelsleden 
in 2011. Het takenpakket van VEA inzake duurzame energie is niettemin omvangrijk (zie 
tabel). 

Personeelsbezetting en taken van VEA7 

Management en strategie          11,15 VTE 
• Algemeen secretariaat (0,6 VTE) 
• Organisatieontwikkeling en –beheersing (2,1 VTE) 
• Algemene beleidsondersteuning door het verstrekken van beleidsgerichte input (3,7 VTE) 
• Uitvoeren van de financiële verrichtingen (2,3 VTE) 
• Beantwoorden van algemene informatievragen over het Vlaamse energiebeleid (2,45 VTE) 

REG en sociaal energiebeleid:         6,95 VTE 
• Het beoordelen van de REG-actieplannen en REG-rapporten van de DNB (0,4 VTE) 
• Monitoren en evalueren van de sociale openbaredienstverplichtingen (0,3 VTE) 
• Toekennen van subsidies voor energiebesparende investeringen door SVK’s (0,3 VTE) 
• Controle overzichten van netbeheerders voor uitbetaling Vlaamse dakisolatiepremie (0,6 VTE) 
• Doelgroepenoverleg beleidsthema en Energierenovatieprogramma 2020 (1,15 VTE) 
• Adviesverlening samenwerkingsovereenkomst (SO) met de gemeenten en de provincies (1,1 VTE) 
• Thematische informatieverstrekking inzake REG en het sociaal energiebeleid (3,1 VTE) 

Milieuvriendelijke energieproductie:         4,8 VTE 
• Uitvoering geven aan de Europese richtlijn inzake de bevordering van HE bronnen (2,2 VTE) 
• Uitvoering geven aan de Europese richtlijn inzake de bevordering van WKK (0,3 VTE) 
• Coördinatie werkzaamheden Interdepartementale Windwerkgroep (0,5 VTE) 
• Opvolging gesubsidieerde sectororganisaties (ODE, Cogen, Biogas-E, Quest) (0,3 VTE) 
• Thematische informatieverstrekking inzake milieuvriendelijke energieproductie (1,5 VTE) 

Ondersteuning van bedrijven:         3,8 VTE 
• Beoordelen attestaanvragen bedrijven verhoogde investeringsaftrek (1,9 VTE) 
• Beoordelen energieplannen en de energiestudies besluit Energie planning (0,4 VTE) 
• Opvolgen energiebeleidsovereenkomsten in verband met energie-efficiëntie (0,5 VTE) 
• Actualiseren technologielijst in het kader van de ecologiepremie (0,2 VTE) 
• Coördineren van de energieconsulentprojecten voor bedrijven (0,4 VTE) 
• Thematische informatieverstrekking inzake steunverlening aan bedrijven voor REG (0,4 VTE) 

Energieprestatieregelgeving:          17,7 VTE 
• Handhaving van de energieprestatieregelgeving (11,5 VTE) 
• Het verder uitbouwen van de EPB-software (0,8 VTE) 
• Het verder uitbouwen van de EP-databank inzake de EP-regelgeving (0,5 VTE) 
• Het monitoren, evalueren, verder uitwerken en optimaliseren van de EP-regelgeving (0,9 VTE) 
• Het verder uitwerken van de berekeningsmethodiek voor de EP-regelgeving (1,2 VTE) 
• Thematische informatieverstrekking EP-regelgeving (2,8 VTE) 

Energieprestatiecertificatie:          6,8 VTE 
• Handhaving van de energieprestatiecertificatensystemen (2,9 VTE) 
• Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen voor energiedeskundigen (0,8 VTE) 
• Het verder uitwerken van de berekeningsmethodiek voor de EPC-regelgeving (1,1 VTE) 
• Het verder uitbouwen van de certificatiesoftwares (0,4 VTE) 
• Het verder uitbouwen van de energieprestatiedatabank inzake de EPC-systemen (0,5 VTE) 
• Het monitoren, evalueren, verder uitwerken en optimaliseren van de EPC-systemen (0,2) 
• Thematische informatieverstrekking ter ondersteuning van de implementatie van de EPC-systemen (0,9 VTE) 

 

10 VTE‟s bij VREG voor HE zijn vooral bezig met toekenning van certificaten 

De VREG is o.a. belast met het toezicht op de marktwerking en de naleving van belangrijke 
delen van het Vlaams energierecht, inclusief de bepalingen inzake hernieuwbare energie. 
Verder fungeert de VREG als “issuing body” van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcer-
tificaten en garanties van oorsprong. Concrete taken zijn o.a. de maandelijkse toekenning 

                                                

7
 VEA ondernemingsplan 2011. 
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van certificaten, de kwaliteitscontrole op de meetgegevens en de opvolging van de certifica-
tenplicht door de leveranciers. 

Van de 28,5 VTE in 2010 stonden er 10,25 VTE in voor toekenning certificaten en garanties 
van oorsprong (36%), al is dat wellicht een ernstige onderschatting. De afgelopen jaren werd 
vaak gewerkt met tijdelijke medewerkers en jobstudenten en sprongen ook andere mede-
werkers bij om de stroom van dossiers te verwerken.. In het kader van de goedkeuring van 
de begroting 2011 werden aan de VREG extra middelen toegekend voor de aanwerving van 
4 extra VTE voor de behandeling van de groenestroom- en warmtekrachtdossiers. Dit brengt 
het totaal personeelsbestand op 32,6 VTE, waarvan 13,8 (42%) werkzaam is in de directie 
groene stroom en WKK (zie tabel). De VREG verwacht dat tegen 2020 nog meer VTE‟s zul-
len nodig zullen zijn voor de behandeling van de certificatendossiers8. 

De belangrijkste kostenpost die de VREG inzake hernieuwbare energie heeft is het constant 
updaten, verbeteren (onder andere beveiliging en gebruiksvriendelijkheid) en aan de markt-
omstandigheden aanpassen van de certificatendatabank. Dat kostte de afgelopen jaren zo‟n 
300.000 euro per jaar. In 2009 werd 200.000 euro hiervan gefinancierd uit het Energiefonds 
omdat hiervoor binnen de begroting van de VREG onvoldoende ruimte was.  

Personeelsbezetting en taken van VREG9 

Algemene directie, personeel en financiën        5 VTE 
• gedelegeerd bestuurder  
• begroting en financiën 
• personeelsadministratie 
• algemeen secretariaat, onthaal en faciliteitsbeheer.  

Directie organisatie en beleidsondersteuning        4,5 VTE 
• organisatiebeheersing en –ontwikkeling  
• coördinatie van de beleidsvoorbereiding door de VREG voor de functioneel bevoegde minister  
• ICT-beheersing  
• interne en externe communicatie door de VREG.  

Directie marktwerking          5,3 VTE 
• detectie en aanpak van problemen van marktpartijen en afnemers/consumenten  
• consumenten helpen bij het vergelijken van elektriciteits- en gasleveranciers 
• marktstatistieken publiceren en analyseren  
• faciliteren en bevorderen van de handel in GSC en WKC en garanties van oorsprong  

Directie netbeheer           4 VTE 
• Regulering van de netinfrastructuur (koppelingen, investeringen)  
• Regulering van de netexploitatie  

Directie groene stroom en WKK         13,8 VTE 
• behandeling van aanvragen tot toekenning van deze certificaten  
• maandelijkse toekenning van certificaten aan installaties wiens aanvraag werd goedgekeurd  
• opvolging van deze dossiers  
 

 

                                                

8
 Advies VREG 13/2/2009 

9
 VREG ondernemingsplan 2011 
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3. Investeringssteun 

3.1. Premies van netbeheerders 

(Niet alle) netbeheerders geven HE-premies 

De REG-openbare dienstverplichtingen (ODV) verplichten de netbeheerders om jaarlijks een 
hoeveelheid energie te besparen bij hun klanten. Netbeheerders kunnen premies voorzien 
om te voldoen aan deze resultaatsverplichting. Daarbij staat elke premie voor een bepaalde 
hoeveelheid bespaarde energie. Netbeheerders kunnen o.a. premies toekennen voor her-
nieuwbare energieinstallaties, met name voor zonneboilers en warmtepompen. Maar zij zijn 
hiertoe niet verplicht in een actieverplichting. In de praktijk kennen niet alle netbeheerders 
deze HE-premies toe (zie tabel).  

Zowel particulieren als niet-particulieren kunnen een premie bekomen. Tot 2003 kwamen 
ook PV-installaties voor een premie in aanmerking. Sedert 2004 worden enkel zonneboilers 
en warmtepompen gesubsidieerd. Sommige netbeheerders hebben intussen de subsidies 
voor warmtepompen of sommige types warmtepompen opnieuw afgeschaft (zie tabel).  

Als netbeheerders premies voorzien, zijn de hoogte van de premie en de premievoorwaar-
den steeds dezelfde. Die uniformiteit is het gevolg van een jaarlijkse overeenkomst tussen 
VEA en de netbeheerders hierover. Op basis waarvan daarin de precieze premiehoogte ge-
kozen wordt, is niet helemaal duidelijk. Voor beschermde afnemers worden alle premies met 
20% verhoogd.  

De netbeheerders rapporteren in detail over de toegekende premies aan VEA. Zo is bv. de 
spreiding van deze premies over de gemeenten opvraagbaar. VEA publiceert ze echter niet 
actief. 

Premies van de netbeheerders voor huishoudens in 2010 (euro) 

  

Premie min max A
g
e
m

 

E
a
n
d
is

 

In
fr

a
x
 

P
B

E
 

G
H

A
 

Zonneboiler  75 /m² collectoropper-
vlakte 

525 1500 x x x x  

Warmtepomp-
boiler 

 625      x x 

Warmtepomp Bodem/water of water/water 210 /kVA compressor-
vermogen 

850 1680  x x x x 

Lucht/water of lucht/lucht   x x x 

Directverdamping/water   x x x 

Directverdam-
ping/directcondensatie 

  x  x 

 

2,3 mio euro premies voor HE, vooral voor zonneboilers 

Het aantal toegekende premies voor HE-toepassingen is sedert 2003 sterk toegenomen. In 
2009 betaalden de netbeheerders ongeveer 2,7 mio euro aan premies voor HE-
toepassingen. 82% van de toegekende premies en 72% van de toegekende premiebedragen 
ging naar zonneboilers bij particulieren. Ook de grote terugval in premies voor warmtepom-
pen in 2006 valt op, en door de strikte voorwaarden is het niveau voor vooral toepassingen 
bij niet-particulieren laag gebleven.  
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Aantal gerapporteerde premies door de netbeheerders10 

 

Premiebedragen voor HE door netbeheerders (euro)11 

 

Hoewel het toegekende bedrag voor HE is toegenomen, daalde het aandeel in het totaal van 
de REG-premies van 13% in 2003 tot nauwelijks 5% in 2009. Dat komt vooral omdat de om-
vang van de toegekende premies voor isolatie en beglazing sterk toenam. Het aandeel van 
de HE-premies in het totaal aantal toegekende energiepremies door netbeheerders is even-
eens zeer beperkt (slechts 2%). 

Premiebedragen worden doorgerekend in distributienettarieven, incl. overheadkosten  

De netbeheerders mogen de kosten van de opgelegde openbare dienstverplichtingen door-
rekenen in de distributienettarieven, en dus ook de kosten voor de toekenning van de HE-
premies. De doorgerekende kosten betreffen zowel de premiebedragen als overheadkosten. 
De netbeheerders staan immers volledig in voor de administratieve formaliteiten verbonden 
aan de toekenning van de premie, inclusief de controle en de bekendmaking van de regeling. 
Deze overheadkosten bedroegen de vorige jaren ongeveer 15% van de totaal toegekende 
premies. 

                                                

10
 Cijfers afkomstig van VEA 

11
 Cijfers afkomstig van VEA 
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3.2. Ecologiesteun 

Ecologiesteun, aanvankelijk ook voor hernieuwbare energie 

De ecologiesteunregeling12 dateert al van het begin van de jaren „90 van de vorige eeuw en 
past in het kader van de expansiewet en het expansiedecreet. Ze voorziet steun voor zgn. 
ecologie-investeringen, zoals investeringen in technieken met oog op energie-efficiëntie, 
energierecuperatie maar ook investeringen in productie van duurzame energie. Ecologie-
investeringen komen enkel in aanmerking voor steun als zij voorkomen op de limitatieve 
technologieënlijst. De investeringen moeten een minimale afschrijvingstermijn van 3 jaar 
hebben. Enkel de meerkosten ten aanzien van standaard investeringen komen in aanmer-
king voor steun. Die meerkosten worden gedefinieerd als een vastgelegd percentage van de 
totale investering, dat verschilt naargelang de technologie. 

De ecologiesteun kan worden gecombineerd met diverse steunmechanismen zoals ver-
hoogde investeringsaftrek en premies van netbeheerders. Er is echter geen cumulatie moge-
lijk met steun in het kader van VLIF en ELFPO en ook niet voor vzw‟s. Land- en tuinbouwbe-
drijven komen in principe niet in aanmerking voor ecologiesteun tenzij ze een aparte 
vennootschap oprichten voor bv. de installatie van een WKK. Dit was de regeling tot en met 
2010. Sinds 2011 wordt geen ecologiesteun meer gegeven voor installaties die in aanmer-
king komen voor groenestroom- of WKK-certificaten (zie verder). Maar ook voor 2011 werd 
de regeling al aangepast. Hierna worden die ontwikkelingen en de beweegredenen beschre-
ven. 

Sedert 2007 niet meer voor recht van opstal 

Sedert half 2007 komen investeringen van ondernemingen bij derden niet meer in aanmer-
king voor ecologiesteun, om zo „misbruiken‟ van de ecologiesteunregeling (meestal voor PV-
installaties) uit te sluiten. Deze constructies zouden buiten de grenzen gaan van de Europe-
se kaderregeling voor milieusteun en van het decreet Economisch ondersteuningsbeleid en 
zouden niet beantwoorden aan de geest van de regelgeving, die ondernemingen ertoe wil 
aanzetten hun eigen productie-apparaat te "verduurzamen" door te investeren in de meest 
performante milieu- of energietechnologieën13. Met deze uitsluiting wil men bedrijven die via 
een recht van opstal hernieuwbare energie-installaties plaatsen uitsluiten van ecologiesteun. 
Naar verluidt zou 44% van de aangevraagde ecologiesteun tussen half 2006 en half 2007 
gebruik gemaakt hebben van een recht van opstal14.  

Van 2007 tot 2010 met wedstrijdformule 

Sedert 2007 wordt ecologiesteun toegekend via een oproep met wedstrijdformule, met 3 
calls per jaar. Deze regeling werd recent grondig aangepast als gevolg van de ontwikkelin-
gen inzake PV-investeringen. Voor de eerste vier calls was het slaagpercentage voor inge-
diende projecten nog 100%, maar vanaf 2009 konden niet alle ingediende projecten meer 
gehonoreerd worden binnen de voorziene budgettaire enveloppe. Voor de derde call van 
2009 lag het slaagpercentage nog slechts op 52%. Dat kwam vooral door de sterke toename 

                                                

12
 In het kader van de Europese kaderregeling inzake staatsteun ten behoeve van het milieu (2001/C37/03), het 

decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (Hoofdstuk III) en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen 
in het VL Gewest; www.vlaanderen.be/ecologiepremie 
13

 Ecologiesteun stimuleert toptechnologie. Persmededeling van de Vlaamse Regering. 16/05/2007.  
14

 Handelingen Plenaire Vergadering van 06 juni 2007. Actuele vraag van mevrouw Mieke Vogels tot mevrouw 
Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Onderne-
men, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de hervorming van de ecologiesteun aan onderne-
mingen. Actuele vraag van de heer Jan Peumans tot mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Han-
del, over de hervorming van de ecologiesteun aan ondernemingen.  
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van het aantal steunaanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Die bleken inderdaad de 
meest populaire technologie waarvoor ecologiesteun gevraagd werd sedert het “call-
tijdperk”15. Maar liefst 50% van het ecologiesteunbudget ging bij de eerste zeven calls naar 
zonnepanelen. Bij de eerste call van 2009 van 40 mio euro en de twee call van 2009 van 60 
mio, ging zelfs ongeveer 80% van het volledige budget naar investeringsprojecten in zonne-
panelen16. Zonnepanelen verdrongen dus door hun massale aanwezigheid de andere tech-
nologieën. 

Aandeel HE in totaal toegekende ecologiesteun (in euro)17 

 

Daarom werd in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) een hervorming van de 
ecologiesteunregeling ingeschreven. Voor PV werd de meerkost vanaf call 2009-EP-3 
stapsgewijs afgebouwd van 30% naar 15% en naar 10 tot 5% in de call 2010-EP-218 en 0% 
in call 2010-EP-3 (zie hierna).  

In de bijsturing van de ecologiesteunregeling die de Vlaamse regering einde 2010 goedkeur-
de, wordt de wedstrijdformule verlaten voor een gesloten enveloppe en worden enkele 
„vraagbeperkende maatregelen genomen (o.a. beperking van het aantal steunaanvragen in 
de tijd, koppeling van de ecologiepremie aan de toetreding tot een auditconvenant, verplich-
ting om investeringen aan te vatten binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoeken-
ning en te beëindigen binnen 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning…). Er komt ook 
een grotere sturing naar de meest performante technologieën door de steunaanvraag te be-
oordelen op basis van de performantiefactor van de technologie, uitgedrukt in een zgn. eco-
logiegetal. De technologieën op de technologielijst worden op basis van het ecologiegetal 
ingeschaald in een ecoklasse. De maximale hoogte van de steun wordt bepaald door de 
ecoklasse waartoe de technologie behoort en verschilt naargelang de grootte van de onder-
neming. Het steunpercentage kan verhoogd worden met een subsidiebonus19. Het maximale 
steunplafond werd verlaagd van 1.750.000 euro naar 1.000.000 euro per steunaanvraag. 

                                                

15
 Agentschap Ondernemen. 

16
 Data Agentschap Ondernemen.  

17
 Data Agentschap Ondernemen, bezorgd aan SERV.  

18
 Bij 10% meerkost kan de ecologiepremie steun verlenen voor 3 tot 4% van de investering. 

19
 KMO‟s die een milieu-/energie-/eco-efficiëntiescan ondergingen voor het indienen van hun steunaanvraag en 

KMO‟s die op datum van indiening van hun steunaanvraag beschikken over een milieucertificaat, komen in aan-
merking voor deze subsidiebonus.  KMO‟s én grote ondernemingen kunnen tevens een subsidiebonus krijgen, 
indien ze beschikken over een milieumanagementsysteem. 
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Vanaf 2011 geen ecologiesteun meer voor investeringen met GSC of WKC  

Na de geleidelijke reductie van steunpercentages voor PV-installaties tijdens de afgelopen 
calls (cf. supra), schaft de nieuwe regeling de ecologiesteun af voor installaties die in aan-
merking komen voor groenestroom- of WKK-certificaten. De reden was in de eerste plaats 
budgettair: men vreesde dat het aantal aanvragen sterk zou toenemen na het afschaffen van 
het callsysteem. Daarom werd een alternatief gezocht dat enerzijds tegemoet komt aan de 
budgettaire bezorgdheid maar anderzijds ook aan de ecologiesteun een doelmatiger karakter 
geeft: actueel kan de ecologiepremie gecumuleerd worden met de certificaten voor WKK‟s 
en de GSC. De ecologiepremie wordt zelfs meegerekend voor de bepaling van de onrenda-
bele top (OT) van de WKK en de groenestroom-investeringen terwijl niet alle ondernemingen 
gebruik kunnen maken van de ecologiepremie. Daardoor is de inschatting van de onrenda-
bele top niet voor alle investeerders correct en gaat deze berekening voorbij aan de doelstel-
ling van de OT. Bovendien is het stimulerend effect van de ecologiepremie op deze investe-
ringen vaak beperkt, omdat de marktprijs voor de certificaten hoger ligt dan de onrendabele 
top en de ecologiepremie geen aanleiding geeft om al dan niet te investeren.”20 Daarom werd 
beslist om de cumulatie van de ecologiepremie met groene stroom- en WKK-certificaten stop 
te zetten. 

Budgettaire winst, maar impact op elektriciteitstarieven en HE-ondersteuning 

Zoals de SERV opmerkte in zijn advies21, is het gevolg van de beschreven afschaffing van de 
ecologiesteun dat de onrendabele toppen toenemen, en dus normaliter ook de benodigde 
minimumprijzen in het groenestroom- en WKK-certificatensysteem (zie deel 2, hoofdstuk 3: 
een goede afstemming tussen de ecologiepremie en de certificatensystemen impliceert im-
mers dat de toegekende ondersteuning via certificaten en via de eventuele ecologiesteun 
tesamen in principe hetzelfde blijft ongeacht of ecologiesteun wordt afgeschaft of niet). De 
ondersteuning blijft m.a.w. in principe dezelfde, maar de financiering verloop helemaal an-
ders. Ecologiesteun wordt immers gefinancierd uit algemene middelen terwijl de ondersteu-
ning via de certificatensystemen gebeurt via elektriciteitsprijzen. De impact op de tarieven 
van de afschaffing van de ecologiepremie waartoe werd beslist hangt af van de mate waarin 
de minimumprijzen in de certificatensystemen een actuele weerslag vormen van de onren-
dabele toppen. 

Niet alleen de financiering is anders, er is ook een belangrijk verschil in de concrete werking 
van een steunmechanisme zoals de ecologiepremie ten opzichte van een certificatensys-
teem. In het eerste geval gaat het om investeringssteun, in het tweede om exploitatiesteun 
(cf. deel 1, hoofdstuk 5). Zo heeft ecologiesteun belangrijke voordelen voor technologieën 
met hoge investeringskosten en lage operationele kosten bij bedrijven die minder toegang 
hebben tot kapitaal (zoals nieuwe en kleine bedrijven), omdat deze tegemoetkoming op het 
moment van de investering prefinancieringsproblemen helpt vermijden. Voor technologieën 
met hoge operationele kosten bijvoorbeeld is exploitatiesteun meer aangewezen omdat dat 
helpt voorkomen dat investeringen niet of slecht geëxploiteerd worden. Verder heeft ecolo-
giesteun ook een fiscaal voordeel ten opzichte van exploitatiesteun: inkomsten uit investe-
ringssteun zijn voor bedrijven niet belastbaar. 

 

                                                

20
 Nota aan de Vlaamse regering bij het ontwerpbesluit tot toekenning van steun aan ondernmeingen voor ecolo-

gie-investeringen in het Vlaamse Gewest. Principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16/07/2010.  
21

 SERV. Advies van 22 september 2010 over het voorontwerp van besluit tot toekenning van steun aan onder-
nemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest. 
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3.3. VLIF (Vlaams Landbouw Investeringsfonds) 

VLIF-steun voor HE-investeringen aan land- en tuinbouwbedrijven 

In het kader van VLIF (Vlaams Landbouw InvesteringsFonds) verleent het Agentschap 
Landbouw en Visserij steun aan de land- en tuinbouwsector voor investeringen in de produc-
tie en het gebruik van de diverse HE-bronnen als een vorm van diversificatie voor land- en 
tuinbouwbedrijven (zie tabel)22.  

HE-technologieën die in aanmerking komen voor VLIF-steun 

 oliepers, bestemd voor de productie van pure plantaardige olie en installaties voor het zuiveren van op het bedrijf 
geproduceerde PPO 

 aanpassing van een tractor of een andere landbouwmachine voor het gebruik van PPO 

 zonneboilers en fotovoltaïsche zonnecellen 

 Windmolens 

 installaties en materieel voor de productie van biogas en bijbehorende installaties voor de opwekking van elektr i-
citeit op basis van een substantieel gedeelte grondstoffen van het bedrijf  

 installaties en materieel voor de energieproductie op basis van energieteelten en bijbehorende installaties voor 
de opwekking van elektriciteit op basis van een substantieel gedeelte grondstoffen van het bedrijf  

 installaties en materieel die op bedrijfsniveau specifiek noodzakelijk zijn voor de productie van andere hernieuw-
bare brandstoffen (bijvoorbeeld houtachtige energieteelten) en bijbehorende installaties voor de opwekking van 
elektriciteit 

 installatie van een warmtepomp in combinatie met koude-warmteopslag als onderdeel van de inrichting van een 
gesloten kas 

 nieuwe verwarmingsinstallaties of omschakeling van bestaande verwarmingsinstallaties naar  gas of hernieuwba-
re brandstoffen (incl. WKK) 

 

De steunintensiteit voor deze technologieën bedroeg 30% in 2009 en 28% vanaf september 
201023. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie (voor investeringen 
gefinancierd met eigen middelen), eventueel aangevuld met een rentesubsidie (voor investe-
ringen gefinancierd met krediet). De som van de rentesubsidie en de investeringspremie is 
zodanig dat de vooropgestelde steunintensiteit effectief verkregen wordt; de verhouding tus-
sen beide verschilt naargelang de landbouwer meer of minder krediet opneemt. De toege-
kende steun is begrensd tot het gedeelte waarvan de elektriciteitsopwekking niet groter is 
dan het eigen jaarlijks bedrijfverbruik van het bedrijf. De onderstaande grafieken tonen het 
aantal ingediende dossiers en de subsidiebedragen voor hernieuwbare energie. Er zijn 
slechts cijfers beschikbaar vanaf 2005/2006. Daarvoor werd HE onder andere, algemenere 
categorieën geplaatst. In totaal gaat het om 1.100 dossiers en ongeveer 65 miljoen € aan 
subidieaanvragen over de hele periode 2005-2009, waarvan in aantal de meeste aanvragen 
gingen naar PV (79%) en WKK (12%). In subsidiebedragen ging 50% naar WKK en 43% 
naar PV. 

                                                

22
 Voordien was er ook de VLIF-ELFPO-steun voor HE-investeringen in para-agrarische bedrijven. De aanvraag 

van de premie verliep via een call die open was tot eind april 2008. 
23

 http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=347#vorm  

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=347#vorm
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Aantal ingediende VLIF-dossiers24 (links) en subsidiebedragen (mio € rechts)25 

  

Ondersteuningspercentage voor zonnecellen en zonneboilers gereduceerd 

De Vlaamse Regering heeft op 17/09/2010 beslist dat de installatie van zonnecellen en zon-
neboilers in de land- en tuinbouwsector niet langer gezien wordt als een bijzondere investe-
ring, waarvoor een hoger dan normaal subsidiepercentage te verantwoorden is26. Het subsi-
diepercentage voor zonnecellen en zonneboilers werd dan ook teruggebracht tot het niveau 
van de courante investeringen, zijnde een subsidiepercentage van 8%. 

VLIF-steun voor HE-investeringen aan agrovoedingsbedrijven  

Naast de VLIF-steun voor land- en tuinbouwbedrijven is er ook de VLIF steun voor agrovoe-
dingsbedrijven die instaan voor de primaire verwerking van land- en tuinbouwproducten. De-
ze steunmaatregel wordt georganiseerd via jaarlijkse calls (2008, 2009, 2010). De laatste 
oproep dateert van december 201027. Onderdeel van die oproep 2010 is “steun aan investe-
ringen in het kader van het innovatief en duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen”. 
Volgende twee types investeringen met linken met HE komen in aanmerking: investeringen 
voor de verwerking van uit landbouw afkomstige biomassa voor de opwekking van her-
nieuwbare energie en installaties/infrastructuur voor hernieuwbare energie op basis van bio-
massa. Investeringen in fotovoltaïsche sytemen en technologieën die in aanmerking komen 
voor warmtekrachtcertificaten zijn expliciet uitgesloten van steun. De steun wordt toegekend 
binnen een gesloten enveloppe van 5.040.000 euro onder de vorm van een kapitaalpremie 
en bedraagt maximaal 10%. Het maximale nominale steunbedrag per bedrijf bedraagt 
500.000 euro voor de oproep 2010. 

                                                

24
 Bezorgd door het Agentschap Landbouw en Visserij. Niet alle ingediende dossiers zijn beslist. Niet alle voor-

ziene kosten worden uiteindelijk als subsidiabel beschouwd. De totale toegekende steun (premie + rente) voor 
een bepaalde investeringscategorie zal iets groter zijn dan de 30% of 40%. Dit komt door de actualisatie van de 
toegekende rentesubsidies. 
25

 SERV op basis van gegevens landbouwadministratie.   
26

 Persmededeling van de Vlaamse Regering, Vlaamse Regering past subsidiëringsvoorwaarden van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds aan, 17/09/2010.  
27

 De oproep 2010 werd gelanceerd op met de publicatie van omzendbrief 58 in het Belgisch Staatsblad op 
23/12/2010. Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmer-
king te kunnen komen voor steun. Bedrijven kunnen een project indienen tot en met 1 maart 2011 via het aan-
vraagformulier dat werd toegevoegd als bijlage bij omzendbrief 58. 
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3.4. Andere steunregelingen28 

Steun voor warmtepomp en micro-WKK voor publiekrechtelijke rechtspersonen en 
niet-commerciële instellingen 

Publiekrechtelijke rechtspersonen en niet-commerciële instellingen komen sedert 2009 in 
aanmerking voor een extra subsidie van 20% voor de plaatsing van een warmtepomp of een 
micro-WKK (< 50 kWe)29. Deze subsidie komt bovenop de premie van de netbeheerders. 
Onder publiekrechtelijke rechtspersonen vallen provincies, gemeenten, openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, besturen van de erkende erediensten en intercommunales die niet 
aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Onder niet-commerciële instellingen val-
len scholen, universiteiten, verzorgingsinstellingen en andere gemeenschapsdiensten, ver-
enigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen die een filantropisch, wetenschap-
pelijk, technisch of pedagogisch doel nastreven op het gebied van energie, 
milieubescherming of bestrijding van sociale uitsluiting. 

De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor koeling en de coëfficient of performance 
(COP) moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het kan gaan over bodem/water warmte-
pompen, water/water warmtepompen, lucht/water warmtepompen, lucht/lucht warmtepom-
pen, directverdamping/water warmtepompen, directverdamping/directcondensatie warmte-
pompen. Ook warmtepompen die warmte onttrekken aan ventilatielucht, of warmtepompen 
voor de productie van sanitair warm water, komen in aanmerking30.  

De subsidietoekenning verliep in 2009 via een 2 calls door VEA. Aanvragen worden gesub-
sidieerd in volgorde van indienen tot het gereserveerde bedrag op het Energiefonds. Voor 
deze subsidieregeling werd voor 2009 en 2010 telkens een budget van maximum 200.000 
euro per kalenderjaar voorzien. De eerste oproep liep tot 30 juni 2009. De tweede oproep 
liep van 1 juli tot en met 31 december 2009. In totaal werden 21 projecten goedgekeurd, 
waaronder 5 micro-WKK‟s en 16 warmtepompen. De totaal aangevraagde steun in 2010 
overtrof het voorziene budget. Eind 2010 werd beslist deze subsidieregeling op te schorten. 

Tegelijk wordt (na een voorafgegaan door een opportuniteitstoets) een actieplan voorbereid 
om de marktintroductie van micro-WKK in woningen te ondersteunen. Uit de WKK-inventaris 
blijkt dat het aantal micro-WKK installaties operationeel in Vlaanderen steeg van 14 in 2008 
tot 21 in 2009. 

Lagere afvalheffing voor verbranding met energierecuperatie 

Zowel voor huishoudelijke als bedrijfsafvalstoffen is halverwege de jaren negentig van de 
vorige eeuw de differentiatie tussen de heffingstarieven voor verbranding met en zonder 
energierecuperatie substantieel toegenomen31.  

                                                

28
 De Vlaamse overheid kende in 2006 en 2007 een investeringssteun toe van 10% voor particuliere investeer-

ders in PV-zonnepanelen. Daarnaast kwamen tot eind 2008 lokale besturen in aanmerking voor een subsidie van 
20% op de investeringen voor de plaatsing van een zonneboiler op hun gebouwen. Deze investeringssubsidies 
zijn intussen afgeschaft. 
29

 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende de toekenning van een subsidie voor de 
plaatsing van micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen door niet-commerciële instellingen en publiek-
rechtelijke rechtspersonen 
30

 Merk op dat de steunregeling voor warmtepompen voor publiekrechtelijke rechtspersonen en niet-commerciële 
instellingen meer soorten warmtepompen toelaat dan bij de premies die door de netbeheerders worden gegeven 
voor warmtepompen bij niet-particulieren (cf. supra). 
31

 http://www.milieurapport.be/upload/main/miradata/MIRA-T/03_gevolgen/03_03/econ_O&O_04.pdf 

http://www.milieurapport.be/upload/main/miradata/MIRA-T/03_gevolgen/03_03/econ_O&O_04.pdf
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Generiek economisch ondersteuningsbeleid 

Verder zijn er nog enkele subsidies in het kader van het meer generieke economisch onder-
steuningsbeleid. Het gaat dan onder meer om Strategische investerings- en/of opleidings-
steun (agentschap ondernemen), Subsidies voor haalbaarheidstudies bouw-en milieupro-
jecten (FIT), KMO-haalbaarhheidsstudies, innovatieprojecten en O&O bedrijfprojecten (IWT), 
adviescheques, startleningen, groeipremies, steun bij opleidingen en aanwervingen, enz. Het 
is niet bekend hoeveel van deze subsidies werden toegekend voor investeringen in HE. 

Gemeentelijke subsidies 

Tot slot verlenen diverse gemeenten subsidies aan particulieren32 voor investeringen in her-
nieuwbare energie. De gegevens over deze subsidies zijn echter zeer beperkt33. In februari 
201034 was de stand van zaken als volgt: 

 179 gemeenten (58% van alle Vlaamse gemeenten) voorzien een subsidie voor PV 
meestal een percentage van de investeringskost met een bovengrens van 250 tot 1000 
euro (gemiddeld 495 euro; 124 gemeenten) ofwel vast bedrag (54 gemeenten) (gemid-
deld 325 euro). In de praktijk wordt deze bovengrens meestal bereikt en gaat het dus 
veelal om een vaste premie. Historische gegevens over het aantal gemeenten met PV-
subsidies zijn niet beschikbaar. 

 205 gemeenten (67% van de Vlaamse gemeenten) voorzien subsidies voor zonneboilers: 
gemiddeld maximumbedrag: 477 euro (135 gemeenten), gemiddeld vast bedrag: 315 eu-
ro (69 gemeenten). 

 66 gemeenten (21%) voorzien subsidies voor warmtepompen, warmtepompboilers, etc. 
(gemiddeld maximumbedrag: 453 euro (27 gemeenten), gemiddeld vast bedrag: 365 eu-
ro (17 gemeenten). 

 HE-subsdiërende gemeenten bevinden zich vooral in Limburg, Antwerpen en Vlaams-
Brabant. 

 Opvallend is de recente zeer sterke stijging van de kosten voor de gemeentelijke PV-
subsidies. VEA gaf aan dat gemeenten recent premies verminderden of afschaften om 
de kosten van deze subsidie te kunnen beheersen. 

Inschatting gemeentelijke HE-subsidies35 

 PV Zonneboiler Warmtepomp 

 aantal € aantal € aantal € 

voor 2002 21 15.750 291 145.500 5 5.000 

2002 33 24.750 114 57.000 6 6.000 

2003 48 36.000 162 81.000 8 8.000 

2004 74 55.500 236 118.000 12 12.000 

2005 62 46.500 225 112.500 9 9.000 

2006 245 108.823 726 306.640 23 9.767 

2007 1.755 780.067 1.196 504.937 67 28.245 

2008 6.217 2.764.145 2.151 908.038 104 43.467 

2009 25.058 11.141.161 2.151 908.038 104 43.467 

 

                                                

32
 Sommige gemeenten geven ook subsidies aan niet-particulieren, maar deze gegevens worden door VEA niet 

systematisch verzameld.  
33

 Gegevens over de gemeentelijke subsidies werden tot 2005 bijgehouden door ODE, nadien door VEA. VEA 
houdt een databank bij met actuele informatie over de gemeentelijke subsidies. Deze informatie wordt verzameld 
voor de subsidiemodule op de website. Er zijn evenwel geen historische gegevens beschikbaar over de gemeen-
telijke subsidies van de afgelopen jaren. Over de toegekende gemeentelijke gegevens zijn geen gecentraliseerde 
gegevens beschikbaar.  
34

 VEA, stand van zaken 17/02/2010/ 
35

 De inschatting is ruw wegens gebrek aan gegevens, en gebeurde op basis van data ODE en VREG. 
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Evolutie gemeentelijke HE-subsidies (euro uitbetaald) 

 

 

4. Innovatiesteun 

4.1. IWT 

IWT-steun voor HE 

IWT-Vlaanderen, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie36, is een 
overheidsagentschap, dat in 1991 werd opgericht door de Vlaamse regering voor de onder-
steuning van technologische innovatieprojecten in Vlaanderen. IWT ondersteunt ook het 
O&O via een hele reeks subsidies en programma‟s voor de verschillende actoren in het in-
novatietraject (zie figuur) 37.  

 

                                                

36
 http://www.iwt.be/ 

37
 In de eerste helft van de jaren ‟90 van de vorige eeuw was er tevens VLIET, het Vlaams Impulsprogramma 

EnergieTechnologie (afgelopen). 
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In een recente studie gefinancierd door EWI wordt een overzicht van de toegekende subsi-
diebudgetten voor O&O in de periode 2007-2009 per energietechnologiedomein38. In totaal is 
er een bedrag van bijna 106 miljoen € aan toegekende subsidies terug te vinden in de EWI-
database, waarvan 31% (36 miljoen euro) via de onderzoeksprogramma‟s van de Europese 
Commissie en 69% (65 miljoen euro) via federale of regionale financieringskanalen (Belspo, 
IWT, …). Binnen de Vlaamse programma‟s neemt het IWT het grootste deel van de financie-
ring voor zijn rekening (56% van het totaal). Per technologiedomein zijn er wel verschillen op 
het gebied van de financieringskanalen. Voor PV, smart grids en bio-energie is het IWT een 
belangrijke bron van innovatiefinanciering, in tweede orde is dit eveneens het geval voor 
wind en energieefficiëntie. Vooral “PV” en in tweede orde “smart grids” en “wind” halen grote 
subsidiebudgetten binnen met een relatief klein aantal projecten/actoren.  

EWI liet ook een opdeling van deze data maken naar de aard van stakeholders die vandaag 
betrokken zijn bij bepaalde onderzoekscalls, in de verschillende technologiedomeinen. Al-
gemeen stelt de studie dat er een relatief evenwichtige verdeling bestaat tussen bedrijven en 
kennisinstellingen met resp. 43% en 57% van het totaal. Smart grids en wind lijken daarbij 
elkaars tegenpolen: 92% van de financiering in het domein smart grids is voor rekening van 
universiteiten en kennisinstellingen, 97% van de windprojecten is voor rekening van bedrij-
ven. 

Budgetten voor energiegerelateerde O&O (Europees en Vlaams)39 

 

 

Van alle middelen voor energiegerelateerd O&O ondersteund door IWT (30 mio € in 2009) 
ging 52% naar HE, 17% naar energie-efficiëntie, 10% naar waterstof- en brandstofcellen, en 
21% naar andere energietechnologieën en opslag (zie tabel). Binnen HE gaan de meeste 
middelen naar PV (79%). 

                                                

38
 EWI (2010). Energietechnologie in Vlaanderen en Europese opportuniteiten. Eindrapport. 

39
 EWI (2010). Energietechnologie in Vlaanderen en Europese opportuniteiten. Eindrapport. 
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IWT-Vlaanderen: overheidsbudget voor energiegerelateerde O&O40 

euro 2007 2008 2009 % 2009 

HE-bronnen 5.603.895    2.752.581    15.669.249    52% 

Thermische zon -         95.913      

PV zon 4.984.591    830.218    12.356.774      

Windenergie -         661.027      

Bio-energie 619.304    1.922.363    2.555.535      

Biobrandstoffen 453.457    -      -        

Andere bio-energie 165.847       -        

Energie-efficiëntie 9.745.167    8.115.034    5.009.507    17% 

Fossiele brandstoffen 22.000    276.443         

Nucleaire energie -              

Waterstof en brandstofcellen 271.238    -      2.946.748    10% 

Andere -      -      -        

Andere energie-technologieën en opslag 1.149.433    1.173.616    6.320.165    21% 

elektriciteits transmissie en distributie 
  

4.378.000 
 energieopslag 

  
1.942.000 

 Energiesysteemanalyse 417.456            

Andere cross-cutting technologieën  548.473            

Totaal energiegerelateerde O&O 17.757.662    12.317.673    29.945.669    100% 

 

Voor HE-relevante IWT-subsidies en programma‟s  

De onderstaande tabel bevat een korte bespreking van de IWT-subsidies en programma‟s 
waarvoor ook O&O inzake HE in aanmerking komt. 

Voor HE-relevante IWT-subsidies en programma‟s  

O&O-projecten voor bedrijven en KMO-programma 
Financiële steun voor O&O-projecten van bedrijven en het KMO-programma is bestemd voor bedrij-
ven met activiteiten in het Vlaamse Gewest die door middel van een onderzoeks- of ontwikkelingspro-
ject een innovatie wensen door te voeren, en die daartoe wetenschappelijk-technologische kennis 
dienen te verwerven. Een bedrijf kan hierbij al dan niet samenwerken met andere bedrijven en/of uni-
versiteiten of onderzoeksinstellingen. Het IWT maakt in deze categorie een onderscheid tussen KMO-
Programma‟s en steun voor zgn. EUREKA-projecten

41
.  

SBO (Strategisch BasisOnderzoek) voor onderzoeksinstellingen 
Het SBO-financieringskanaal is gericht op de uitbouw van strategisch belangrijke kennisplatformen 
met ruime economische en/of maatschappelijke toepassingsmogelijkheden

42
. Het is toegankelijk voor 

alle in het Vlaamse Gewest gevestigde universiteiten, hogescholen, bedrijven, collectieve centra en 
onderzoeksinstellingen en ook voor Vlaamse universiteiten of hogescholen uit het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Projectvoorstellen kunnen enkel worden ingediend in het kader van een specifieke 
(jaarlijkse) oproep. Projecten die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling krijgen prioriteit. 

                                                

40
 Cijfers bezorgd door EWI, zoals internationaal gerapporteerd.  

41
 dat zijn internationaal, high-tech en markt-georiënteerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die mikken op 

de ontwikkeling van een nieuw en technologisch geavanceerd product, proces of dienst voor de civiele sector. 
Het totaal internationaal budget van een EUREKA-project bedraagt minimaal 500 000 euro (indicatief), met vol-
doende evenwicht tussen de partners. 
42

 http://www.iwt.be/steun/steunpro/sbo/index.html Strategisch basisonderzoek situeert zich tussen het fundamen-
teel algemeen kennisverruimend onderzoek doorgaans aan universiteiten en onderzoeksinstellingen en het meer 
specifiek gericht toegepast onderzoek doorgaans bij bedrijven, overheidsinstellingen en andere economische of 
maatschappelijke actoren. 

http://www.iwt.be/steun/steunpro/sbo/index.html
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DTO: subsidietoeslag voor duurzame projecten 
De DTO-regeling wil een extra stimulans geven aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van 
KMO‟s, gericht op Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO), gericht op de besparing van grond-
stoffen, energie, de reductie van emissies, afval of andere milieuhinder, de ontwikkeling van her-
nieuwbare grondstoffen en energiebronnen, de verhoging van recycleerbaarheid van grondstoffen en 
van de levensduur van producten. Deze steun situeert zich op twee vlakken: enerzijds krijgt het project 
10 % extra subsidies, anderzijds krijgt het een prioriteitsstelling. Dit wil zeggen dat het project bij de 
selectie voorrang krijgt op andere projecten, uiteraard binnen het beschikbare IWT-budget. Ongeveer 
15 à 20 % van de IWT-portfolio bestaat uit projecten die bijdragen tot duurzame technologische ont-
wikkeling. 

VIS (Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden) 
Het VIS-Programma of de Vlaamse InnovatieSamenwerkingsverbanden stimuleren innovatie-
activiteiten in het Vlaamse bedrijfsleven met financiële steun van de Vlaamse overheid. Het IWT se-
lecteert in dit kader projecten en programma's die door netwerken van bedrijven worden ingediend. 
Zes soorten projecten komen aan bod: 
• Collectief Onderzoek of CO; 
• Thematische InnovatieStimulering of TIS; 
• Technologische Dienstverlening of TD; 
• sub-Regionale InnovatieStimulering of RIS; 
• VIS - Haalbaarheidsstudies; 
• VIS - Samenwerkingsprojecten. 

 

Enkele IWT onderzoeks- en demonstratieprojecten 

Generaties is een project in het kader van Thematische Innovatiestimulering (TIS) en werd 
opgericht als een platform waarin industrie en kennisinstellingen nauw samenwerken, proac-
tief willen blijven bijdragen tot het verwerven van een groeiend aandeel van de Vlaamse in-
dustrie in de internationale markt voor hernieuwbare energietechnologieën en van de ge-
avanceerde technieken in elektriciteitsnetten door strategische innovatie en aansluitende 
marktpositionering. 

Generatiesprojecten gefinancierd via Hermesfonds 

Generaties (2009-2014) Totaal Vlaamse midde-
len totaal 

„Infrastructuur voor fotovolta-
ische energieopwekking‟ 

13.600.000 10.000.000 

„Offshore Windenergie Onder-
zoeksinfrastructuur‟ 

6.210.000 4.800.000 

„Intelligente netten‟ 41.850.000  10.100.000 

Totaal 61.660.000 23.200.000 

 

Het kenniscentrum IDEG43 (Integratie van duurzame energietoepassingen in gebouwen) wil 
bedrijven uit de bouw- en installatiewereld technologische kennis aanreiken inzake de toe-
passing van duurzame energietechnieken in gebouwen. Kenniscentrum IDEG verleent steun 
en advies aan bedrijven en groepen van bedrijven bij het opzetten van innovatieprojecten, 
het optimaliseren van bedrijfstechnologie, het inrichten van kennisoverdracht via studiedagen 
en opleidingen. IDEG is een initiatief van het De Nayer Instituut en WTCB, samen met de 
projectpartners KULeuven, St-Lucas Architectuur, ODE-Vlaanderen en VITO. 

Ghent Bio-Energy Valley44 ondersteunt de ontwikkeling van duurzame biogebaseerde acti-
viteiten in de regio Gent in België. Ghent Bio-Energy Valley is een gezamenlijk initiatief van 
de Universiteit Gent, de gemeente Gent, de Haven van Gent, de Provinciale Ontwikkelings-

                                                

43
 www.ideg.info 

44
 www.gbev.org 
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maatschappij Oost-Vlaanderen en een aantal industriële bedrijven die actief zijn op het ge-
bied van de productie, distributie, opslag en het gebruik van bio-energie en biogebaseerde 
producten. Ghent Bio-Energy Valley stimuleert de ontwikkeling van de biogebaseerde eco-
nomie door samenwerkingsprogramma‟s, gezamenlijke initiatieven en het creëren van syn-
ergie tussen de partners op het gebied van Research & Development, structurele maatrege-
len en beleid, logistiek en communicatie naar het grote publiek.  

Het interregproject „Bio Base Europe: Innovatie en opleiding voor de biogebaseerde eco-
nomie45‟ is een interregproject, dat een samenwerkingsverband vormt tussen Ghent Bio-
Energy Valley en Biopark Terneuzen, en hun stakeholders, waaronder Alcobiofuel, Bioro, 
Cargill, Oleon Biodiesel, Capricorn, SPE, Genencor, Oiltanking, OWS (Organic Waste Sys-
tems), Sea-invest, Electrabel, Desmet Ballestra, Fabricom GTI Suez, Grontmij Industry, Wa-
terleau. Bio Base Europe is een platform dat de ontwikkeling van bioenergie en biogeba-
seerde producten uit duurzame biomassabronnen bevordert. Het project, met een totaal 
budget van bijna 22 mio euro, waarvan 7 mio € Vlaamse middelen, voorziet in enerzijds de 
bouw van een pilootinstallatie voor industriële biotechnologie en bioraffinage in Gent (13 
mio). Anderzijds gaat het om de bouw van een training center voor procesoperatoren in Ter-
neuzen (8 mio). Daarnaast wordt ook voorzien in netwerk- en communicatie-activiteiten die 
zich richten op het stimuleren van ondernemerschap in de biogebaseerde economie46. 

Het Interreg IV-A project "Organext"47, wil nanomaterialen en innovatieve depositietech-
nieken ontwikkelen voor nieuwe generatie organische opto-elektronische toepassingen en 
dunne-film zonnecellen. Het is een gezamenlijk onderzoeks-, ontwikkelings- en educatief 
project van Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinsti-
tuten en bedrijven in de Euregio Maas-Rijn. Penvoerder is de Universiteit Hasselt48. Het bud-
get bedraag 7,7 mio euro, waarvan iets meer dan 650.000€ Vlaamse middelen. 

Het project Flansea wil de eerste Vlaamse golfenergiecentrale installeren ter hoogte van 
Oostende. Het project krijgt de steun van de haven van Oostende, universiteiten en een 
reeks Vlaamse bedrijven. De baggergroep Deme en het groene-stroombedrijf Electrawinds 
doen mee, naast enkele KMO‟s: Spiromatic (silo- en tankbouwer), Cloostermans (machine-
bouwer) en Contec (automatiseringsbedrijf). Het is de bedoeling Vlaanderen internationaal 
mee aan kop te brengen van het onderzoek naar en zelfs de commercialisering van golf-
energie. De Belgische Noordzee zou met zijn relatief kalme wateren een ideale proeftuin zijn 
voor golfenergie: de overlevingskansen bij een storm zijn veel groter en de situatie is ook 
vergelijkbaar met de dagelijkse toestand op de oceaan. Voor de kust van Oostende zou mid-
den 2012 een boei worden geplaatst die uit de golfslag 60 kilowatt elektriciteit zal produce-
ren. Na één jaar testen voor Oostende zou het idee over vijf jaar commercialiseerbaar moe-
ten zijn. Vlaanderen stelt hiervoor via IWT 2,4 miljoen euro ter beschikking49. 

Het IWT heeft tevens 4,8 miljoen euro steun uitgetrokken voor onderzoek naar offshore 
Windenergie-infrastructuur. Een concern van bedrijven en onderzoeksfora wil daarmee de 
efficiëntie van off shore windparken verhogen door moderne meet- en testinfrastructuur en 
speciale weermodellen die dan kunnen worden ingezet voor industriële onderzoeksprojecten 
die de levensduur van componenten van windturbines op zee moeten verbeteren. Het con-
cern bestaat uit de bedrijven 3E, Hansen Transmissions International, CG Power Systems, 

                                                

45
 http://www.biobaseeurope.eu/ 

46
 http://www.politics.be/persmededelingen/22507/  

47
 voluit Réseau Euregio Maas-Rhein de Centres de Recherche & Développement et Industriels pour le Dévelop-

pement des Nanomatériaux et Nouvelles Techniques de Déposition pour la Prochaine Génération d‟Application 
Optoélectroniques et de Cellules Solaires en Couche Minces 
48

 Vlaams Parlement (2010) Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams Minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Gecoördineerd antwoord op vraag nr. 47 van 
28 januari 2010 van Sonja Claes.  
49

 De Zondag, 17/10/2010, Toekomst is ook blauw. 

http://www.politics.be/persmededelingen/22507/
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Geosea en het innovatieplatform Generaties, de technologiefederatie Agoria, het Leuvense 
onderzoekscentrum Sirris en de VUB. 

Met het project Europese Innovatiestimulering (EIS) wil de Vlaamse Overheid KMO's er 
toe aanzetten (samen) deel te nemen aan Europese transnationale projecten (Kaderpro-
gramma's, Eureka e.a.). Het EIS project wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door IWT. Voor 
de praktische uitvoering doet IWT beroep op experten. Vanaf augustus 2006 loopt bij VITO 
het EIS-project dat zich richt op de sectoren Milieu, Energie en transport en Logistiek. Dit 
project wordt mee gedragen door Innotek. Naast dit project lopen nog 4 andere EIS-
projecten voor diverse sectoren. De verschillende EIS- projecten werken onderling nauw 
samen met elkaar en met het Nationaal Contactpunt in Vlaanderen. 

Wellicht zijn er daarnaast nog andere projecten rond HE die intussen lopen (voor smart 
grids, zie verder onder infrastructuurbeleid). 

 

4.2. VITO 

Een structurele overheidspartner voor technologisch onderzoek 

VITO is een structurele overheidspartner voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend 
onderzoek in een aantal andere beleidsthema‟s waaronder energie. Onder de referentieta-
ken (recurrente beleidsondersteunende taken met een structurele financiering via een be-
heersovereenkomst.) vallen onder meer de opvolging van demonstratieprojecten die gesub-
sidieerd worden door VEA, de periodieke berekening van de onrendabele toppen en het 
bepalen van het energiebesparingspotentieel potentieel van maatregelen. Verder voert VITO 
onderzoeksopdrachten uit die via de open markt (aanbestedingen, offertevragen) worden 
verworven. De energieonderzoeksthema‟s binnen VITO zijn energie-efficiëntie, fossiele 
brandstoffen, Bio-energie, geothermische energie, brandstofcellen, intelligente elektriciteits-
netwerken (transmissie en distributie van elektriciteit en energieopslag). 

Middelen VITO (2009) 

 

Zonne-
energie 
(PV en 
thermisch) Bio-energie Geothermisch Andere 

elektriciteits 
transmissie 
en distributie energieopslag 

Vlaamse 
middelen 
totaal 

Vlaamse 
middelen 
voor on-
derzoek 
(alles 
energie) 

2009 
24.000 235.000 141.000 17.000 1.729.000 1.528.000 29.547.000 5.150.000 

 

MIP: het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform 

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) is ingebed in het VITO. Via het 
MIP-programma stelt de Vlaamse overheid middelen ter beschikking aan onderzoeksinstel-
lingen en bedrijven om duurzame technologieën en producten te ontwikkelen50. Het MIP wil 
echter vooral een steunpunt zijn waar industrie, overheid en kenniscentra elkaar ontmoeten 
om gezamenlijke projecten, alsook de implementatie ervan te bespreken. MIP organiseert 
dan ook op regelmatige basis overleg tussen de kennisinstellingen en de industrie en zet op 
regelmatige basis communicatie-initiatieven op met bedrijfsfederaties en dit zowel op provin-
ciaal niveau als op Vlaams niveau.  Dit platform zal vanaf 2011 als een referentietaak van 
VITO worden beschouwd. 

                                                

50
 http://www.mipvlaanderen.be/nl/webpage/8/situering.aspx 
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In het begin was het werkingsgebied voor MIP zeer breed terwijl het nu beperkt wordt tot 
duurzame materialen en energie. De nieuwe ECOTECH regiegroep zal het werkingsgebied 
van MIP bepalen en zal de werking ervan controleren. Op deze manier zullen de regiegroep 
en MIP één van de pijlers van het I-Cleantech-initiatief (zie verder) worden. De scope van het 
O&O programma kan uitgebreid worden in overleg met de bevoegde minister en op basis 
van de insteek van de VRWI regiegroep. 

Binnen MIP zijn tevens een aantal themagroepen actief. Ze bestaan uit een groep van be-
drijven, overheden, experten en eindgebruikers en zijn georganiseerd rond vijf themagroe-
pen: Duurzame producten en processen, Duurzame energie en energie-efficiëntie, Opzetten 
van optimale energiecycli, Opzetten van gesloten materiaalcycli, Maximale integratie ener-
gie, materiaal en proces. De eerst twee richten zich voornamelijk op het vlak van onderzoek 
en ontwikkeling; de laatste drie meer op businessgerelateerde aspecten. De themagroepen 
houden zich concreet bezig met o.a. het bespreken van MIP-projectvoorstellen, elkaar infor-
meren over de projecten, uitwisselen van kennis en ervaringen, netwerking en reflecteren 
over specifieke thema's, over beleidsteksten en forecast studies. 

MIP is intussen aan zijn derde fase bezig, en werden ook enkele projecten met een her-
nieuwbare energie-aspect gefinancierd (zie tabel). 

HE-projecten gefinancierd via MIP51 

Project Partners Budget 

MIP 1   

Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren 
van gronden en produceren van biobrand-
stoffen (2007-2010) 

OWS, Vyncke, Envitech nv, Umicore, 
INDINOX; UGent (Labo voor Analytische 
Chemie en Ecochemie), UHasselt (Cen-
trum Milieukunde, Afd. Milieubiolo-
gie/Milieu-economie), VITO (projectcoör-
dinatie). 

485.121 € (MIP I) 

MIP 2: MIP-ICON-projecten   

Sewage Plus II (2010-2012) (met o.a. 
productie biogas)  
 

Waterleau, Aquafin, Avecom, MWH, 
VITO, KULeuven, Universiteit Gent 

Bedrijfspartners:  
432.660 Onderzoeks-
instellingen: EUR 
432.655 
(MIP II) 

ALCHEMIS - Algae for chemicals and 
emission abatement (2010-2012) (project 

rond o.a. algenbiomassa)  

Proviron, Orineo, Desmet Ballestra, Gea 
Westfalia Separator, Essenscia Vlaande-
reren, Hooge Maey, VITO, Universiteit 
Gent, Wageningen UR 

Bedrijfspartners: EUR 
543000 
Onderzoeksinstellin-
gen: EUR 500000 

MIP 2: MIP-Haalbaarheidsstudies   

EOSAN - Met energie- en voedselproduc-
tie naar een gezonde bodem (2010 – 
2011). (ophalen van de restplant van maïs 
voor vergisting en verbranding).  

OWS, Ecopower, Nyrstar, Universiteit 
Hasselt, Ilvo 

€  492.418,14 (MIP II) 

SCARABE Maatschappelijke en economi-
sche haalbaarheid van bio-energieregio's 
in Vlaanderen  (2010-2011)  

Ecopower, Vestal, Bionerga, Bond Beter 
Leefmilieu, Limburg.net, Biogas-e 

EUR 313.864MIP II 

Limburgs groen voor een groene econo-
mie (2010-2011):  

M.I.G. bvba, Bionerga, Ondersteunend 
Centrum van het Agentschap voor Natuur 
en Bos 

EUR 351.373 (MIP II) 

Groene datacenters (2010-2012):  Alcatel-Lucent, Telenet, Menerga, Ter-
raenergy, VITO, HOWEST.  

EUR 439828 (MIP II) 

 

Flanders Cleantech Association - Energietransitie 

VITO introduceerde in 2010 FCA om naast MIP en FTA (Flanders Transition Arena, zie ver-
der) Vlaamse bedrijven te helpen in de transitie naar een groene economie. Flanders Clean-

                                                

51
 http://www.mipvlaanderen.be/nl/webpage/98/sewageplus-ii.aspx 
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tech Association (FCA) beoogt de integratie van de belangrijke Vlaamse Cleantech-sector in 
een internationale en Vlaamse context52. Het is een initiatief naar alle stakeholders in Vlaan-
deren rond Cleantech: de industrie, KMO‟s, overheden (de FIT, OVAM, VEA), financiële or-
ganismen (LRM, PMV, VC‟s, …) en kennisinstellingen. Institutioneel heeft het een structuur 
waarin zowel private partners als overheidsactoren een rol spelen. Het doel is een vrij en 
open platform aan te bieden aan alle belanghebbenden rond cleantech in Vlaanderen, om de 
krachten te bundelen, kritische massa te creeëren waar relevant, troeven internationaal uit te 
spelen en de vereiste succesfactoren na te streven. FCA wil dus vooral zorgen voor netwer-
king tussen alle betrokken partijen en het grote publiek en voor de inventarisatie van de 
Cleantech-sector. Cleantech heeft een zeer brede technologische dimensie, niet alleen her-
nieuwbare energie, en de „klassieke‟ milieutechnologieën zoals water- en bodemsanering, 
maar omvat ook duurzame chemie, hernieuwbare materialen en producten, geïntegreerde 
productieprocessen, zoals smart grids, elektrische voertuigen, etc.  

Gekoppeld aan Flanders Cleantech Association is er ook de ambitie van VITO om een trek-
kersrol te spelen op het vlak van een „Vlaamse energietransitie‟, waarbij gemikt wordt op het 
faciliteren van systeeminnovatie. Dit gaat verder dan technologische innovatie en betekent 
ook innovatie op het vlak van organisatie, instrumenten en sociaal-culturele processen. Zo‟n 
transitieproces naar een duurzaam systeem van energieproductie en –gebruik vraagt om 
een geïntegreerd pakket van systeemanalyse, visievorming, strategiebepaling, experimente-
ren en opvolging. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke richting dit initiatief zal uit-
gaan. 

Enkele onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden 

Het consortium “InnoEnergy – An Approach to Boost Innovation in the Field of Sustainable 
Energy”53 werd door Europese Commissie uitgekozen om het kennis- en innovatiecentrum 
(KIC) voor duurzame energie in Europa te worden (cf. supra). Het consortium bestaat uit zes 
zogenaamde co-locatiecentra. In het Vlaams-Nederlandse consortium zal er specifiek ge-
werkt worden rond het thema 'Intelligente en energie-efficiënte gebouwen en steden'. Deze 
Vlaams-Nederlandse poot is opgebouwd rond twee universiteiten (Leuven en Eindhoven), de 
twee onderzoekscentra (VITO en TNO) en Eandis (distributienetbeheerder in Vlaanderen). 
Voorts maken ook IMEC, Elia, Philips, ECN, NXP and Energy Delta Institute deel uit van het 
consortium. Het zal worden gehuisvest in Waterschei en Eindhoven. Het KIC zou midden 
2010 effectief van start gaan. Naast de 8,67 miljoen euro per KIC (met startsubsidie van 3 
miljoen euro) die Europa voorziet, voorziet de Vlaamse regering 9,8 miljoen euro cofinancie-
ring voor het gezamenlijke project van KULeuven en VITO binnen dit KIC. 

VITO en KULeuven bouwen op de voormalige mijnsite van Waterschei (Genk) aan „Energy-
ville‟ dat een leidend Europees centrum voor energieonderzoek wil worden met o.a. nieuwe 
labinfrastructuur op het gebied van duurzame energie. Vanaf de zomer van 2012 zouden 
daar zo‟n 200 onderzoekers uit diverse instellingen samenwerken op vlak van duurzame 
energie, een aantal dat later nog zou toenemen. Naast de financiële steun van Europa en de 
Vlaamse regering, krijgen VITO en KULeuven ook steun van de Limburgse investerings-
maatschappij (LRM, zie verder) om Energyville te bouwen. Energyville zal een deel van het 
Vlaams-Nederlandse KIC InnoEnergy huisvesten. Binnen Energyville wordt tevens het 
Vlaamse Smartgridsplatform opgezet, een ontmoetingsplaats tussen onderzoek en ontwikke-
ling enerzijds en de Vlaamse industrie anderzijds op gebied van intelligente energienetwer-
ken (zie ook verder). Energyville zal zich eveneens bezighouden met de netproblematiek van 
elektrische voertuigen. Energyville wil nieuwe inzichten en technieken ontwikkelen en die uit 
testen via belangrijke business-pilootprojecten in samenwerking met bedrijven. Op basis van 

                                                

52
 http://www.fca.be/visie/visie_03.html 

53
 http://www.innoenergy-initiative.com/  
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de pilootprojecten kunnen bedrijven in een volgende fase de ontwikkelde technieken ver-
markten. 

 

4.3. Andere strategische onderzoekscentra en O&O-fondsen 

IMEC  

Sinds 1984 ondersteunt de Vlaamse overheid het onderzoek naar industriële productieme-
thodes en nieuwe materialen voor zonnecellen bij IMEC54. IMEC werkt daarvoor samen met 
onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt.  

Voor de standaard kristallijn siliciumzonnecellen wil IMEC de productiekost verminderen door 
zonnecellen te ontwikkelen uit steeds dunnere siliciumfolies. Voor organische (plastic) zon-
necellen, die nu nog niet op de markt zijn, tracht IMEC de omzettingsefficiëntie en de le-
vensduur te verhogen en de productietechnologie efficiënter en duurzamer te maken. Inzake 
hoogrendementszonnecellen (efficiëntie van 35%), bv. voor satellieten, die bestaan uit op 
elkaar gestapelde zonnecellen uit verschillende materialen, die bijna het hele zonlichtspec-
turm absorberen, focust IMEC op zonnecelstapels met III-V materialen bovenaan en germa-
nium onderaan. Inzake thermophotovoltaïsche zonnecellen, die energie van warmtebronnen 
met een temperatuur lager dan die van de zon omzetten in elektriciteit, gemaakt uit materia-
len met een bandbreedte kleiner dan silicium, onderzoekt IMEC ondermeer het gebruik van 
germanium met een zeer goede omzettingsefficiëntie.  

Naast het energietechnologisch onderzoek op PV voor elektriciteitsopwekking, is IMEC ook 
betrokken bij de ontwikkeling van vermogenelectronica voor power switching, een technolo-
gie met een groot potentieel voor de integratie van zonnepanelen in Smart Grid systemen. 

IMEC haalt het merendeel van zijn middelen (212 mio € in 2009) uit contracten met bedrij-
ven. De Vlaamse overheid stelde in 2009 ongeveer 45 mio € ter beschikking.  

Middelen IMEC (2009) 

2009 
Middelen voor onderzoek 
(HE incl. netten en opslag) 

Vlaamse middelen 
totaal 

Vlaamse middelen 
voor onderzoek 
(alles energie) Totaal PV 

Vlaamse midde-
len PV 

IMEC 8.574.000 45.054.000
55

 2.860.000 1.100.000,0 600.000 

 

Omdat de traditionele bilaterale samenwerking inzake O&O tussen IMEC en zonne-industrie 
de technologische evolutie zou vertragen, lanceerde IMEC, naar analogie met succesvolle 
IIAP‟s in andere domeinen, in 2009 zijn industrial affiliation program (IIAP) kristallijn silicium-
zonnetechnologie56. Daarbij kunnen meerdere bedrijven aansluiten om samen onderzoek te 
doen om de kosten van de technologie te verminderen, o.a. door minder silicium te gebrui-
ken en tegelijkertijd de omzettingsefficiëntie te verhogen. Concreet werd reeds een samen-
werkingsovereenkomst getekend met Total en GDF-Suez (energiebedrijven), het Tiense 
Photovoltech en Schott Solar (zonnecelproducenten) en MEMC Electronic Materials Inc., 
Leybold Optics Dresden GmbH, Roth & Rau AG, en Mallinckrodt Baker B.V (materiaalleve-
ranciers). Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten inzake zonnecellen heeft IMEC nog met 
BP Solar and Kaneka (Japan).  

                                                

54
 http://www.ode.be/zonnestroom 

55
 Volgens jaarverslag IMEC 2009: 44,7 mio euro 

56
 To help speed up innovation, the solar cell industry has to look for new business models for collaboration in 

R&D. Today, the solar cell industry has reached a level of maturity and stability. But the traditional way of collabo-
rating based on exclusive bilateral agreements could slow down the technological evolution and the transfer from 
the lab to the fab. Jef Poortmans (Director Photovoltaics-IMEC) 
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IMEC heeft na 25 jaar werking 31 spinoffs gegenereerd, waarvan o.a. Photovoltech en 3E 
inzake hernieuwbare energie. IMEC is nog aandeelhouder van zijn spinoff zonnecelprodu-
cent Photovoltech, naast Total en GDF Suez die elk 47,8 % van het kapitaal hebben.  

IBBT: Green ICT en smart grids 

IBBT voert interdisciplinair strategisch basisonderzoek uit rond /ICT for Green en interdisci-
plinair collaboratief onderzoek rond smart grids. 

Middelen IBBT (2009) 

2009 
middelen voor onderzoek (HE incl. 
netten en opslag) 

elektriciteits transmissie 
en distributie 

IBBT 1.100.000 1.100.000 

Universitaire onderzoeksgroepen inzake energietechnologie 

De onderstaande tabel bevat een overzicht van enkele Vlaamse Universitaire onderzoeks-
groepen inzake energietechnologie, gebaseerd op het antwoord op een parlementaire vraag. 
Wellicht zijn er daarnaast nog andere, zoals de onderzoeksgroep Milieu, technologie en 
technologiemanagement van de UA dat o.a. een project heeft lopen rond slimme meters. 

Universitaire associaties inzake HE57 

  Onderzoeksthema‟s Samenwerking met 

K.U.Leuven,  Energie-instituut energietechnologie, wettelijke aspecten, 
veiligheid en impact op omgeving. 

 

UHasselt Instituut voor materiaal-
onderzoek 

materialen voor fotovoltaïsche toepassin-
gen.  

IMEC-IMOMEC 

UGent/SET Valorisatieconsortium 
Duurzame Energietech-
niek 

technologische aspecten van energie: 
duurzame productie van (thermische, 
mechanische of elektrische) energie, de 
distributie van energie, het gebruik en 
opslag van energie.  

 

UGent Ghent Bio-Energy Valley 
(non-profit organisatie) 

ontwikkeling van duurzame bio-energie 
activiteiten 

Stad Gent, Haven van Gent, Pro-
vinciale Ontwikkelingsmaatschap-
pij Oost-Vlaanderen en industriële 
bedrijven met banden met Gent en 
actief zijn in productie, distributie, 
opslag en gebruik van bio-energie 
en biogebaseerde producten 

UGent Greenbridge weten-
schapspark in achterha-
ven van Oostende 

huisvest Greenbridge incubator, gericht 
zich op hightech start-ups die actief zijn in 
duurzame en hernieuwbare energie, 
milieu, gezondheid en welzijn, nutra- en 
pharmaceutica, ICT-toepassingen  

POM West-Vlaanderen, de Katho-
lieke Hogeschool Brugge-
Oostende, AG Haven Oostende 
(voorheen NV Plassendale), 
ADMB 

VUB Stromingsmechanica Toepassingen van windenergie  

VUB Vakgroep elektrotech-
niek en energietechniek 

elektrische voertuigen, vermogen-
opwekking, energieopslag 

 

 

FWO – Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen financiert een beperkt aantal on-
derzoeksprojecten met betrekking tot hernieuwbare energie. Tussen 2001 en 2012 gaat het 
om een bedrag van 1,3 miljoen euro.   

                                                

57
 Vlaams Parlement, Gecoördineerd antwoord door Ingrid Lieten, Viceminister-Presiden van de Vlaamse rege-

ring, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, op vraag nr. 47 van 
28 januari 2010 van Sonja Claes 
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Financiering van “onderzoek naar hernieuwbare energie” vanwege het FWO58 

 Type Project Financiering 
totaal in 
euro 

Looptijd 

Joris Soens Aspirant FWO Impact van windenergie in het toekomstige elektrici-
teitsnet 

240.000 2001-2005 

Joris Gillis Aspirant FWO Studie van gyroscopische mechanismen voor energie-
opwekking met een toepassing in golfslagenergie 

120.000 2010-2012 

Ronnie Bel-
mans 

Onderzoeksproject Modellering en uitbating van de toekomstige elektri-
sche distributienetten, rekening houdend met HE-
bronnen en verdeelde opwekking in het kader van een 
vrijgemaakte markt 

202.812 2001-2004 

William D-
Haeseleer 

Onderzoeksproject Invloed van de "flexibele mechanismen" voor CO2-
reductie en van de liberalisering van de markt op de 
Europese mix voor elektriciteitsproductie 

288.928 2000-2004 

Jan Melke-
beek 

Onderzoeksproject Het gebruik van vermogenelektronica voor optimale 
performantie van elektrische energienetten 

466.800  
(50% UGent 
50% KUL) 

2005-2008 

 

EFRO: VEA-steun voor demonstratieprojecten 

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een Europees subsidieprogramma 
gericht op het stimuleren van het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid. 
Via projectoproep 1.OD.5 “Kenniseconomie en innovatie” (2009) wilde EFRO o.a. projecten 
m.b.t. 'kennisvalorisatie rond cleantech” ondersteunen. VEA gaf 15% extra ondersteuning 
aan innovatieve demonstratieprojecten die energiegerelateerd zijn en vooral bedoeld zijn 
voor co-financiering van grotere demonstratieprojecten waarbij meerdere ondernemingen en 
actoren betrokken zijn59. Daarbij kregen de volgende technologieën de voorkeur: hogetempe-
ratuuropslag met restwarmte/WKK/zonne-energie; restwarmte-uitwisseling tussen bedrijven 
onderling of van bedrijven naar andere sectoren (gebouwen, serres, ...); collectieve verwar-
mingssystemen (op basis van hernieuwbare energie, biobrandstof) in kader van wijkverwar-
ming en collectieve huisvesting; innoverende samenwerkingsverbanden voor inzameling, 
voorbehandeling en/of energieproductie uit biomassastromen en rest- en afvalstromen die 
momenteel gestort worden. De extra ondersteuning door VEA had alleen betrekking op de 
meerkost van de innovatieve technologie of concept. Per project gold een maximaal steun-
bedrag van 100.000 euro. Voor de totale co-financiering was een enveloppe van 250.000 
euro voorzien. 

De EFRO oproep was open tot en met 28 mei 2009. Voor de 15% medefinanciering moesten 
de aanvragen ingediend worden voor 28 mei 2009. VEA ontving drie aanvragen (“Closing 
the Circle – demonstreren van Enhanced Landfill Mining” door Universiteit Hasselt; “Hybride 
ventilatie@Creative Minds” door NV Den Hoorn; “VEHIKEL (Volledig Elektrisch in stadskern 
Leuven)”, door Groep T Hogeschool Leuven). De eerste twee projecten werden goedge-
keurd en krijgen in het kader van de co-financiering resp. 70.000 en 39.838 euro steun. 

 

                                                

58
 Bezorgd door FWO, augustus 2010 

59
 http://ae.vlaanderen.be, www.energiesparen.be  

http://ae.vlaanderen.be/
http://www.energiesparen.be/
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5. Publieke investeringen en kapitaalverstrekking 

5.1. Situering 

De gemeentelijke, de Vlaamse en de federale overheden ondersteunen via participatiemaat-
schappijen verschillende projecten. Het is niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van 
die ondersteuning en die projecten. De situatie is weinig transparant en het vergt heel wat 
zoekwerk om die enigszins in kaart te brengen. De onderstaande beschrijving is dan ook 
slechts een momentopname, die mogelijks achterhaald is en bovendien vrijwel zeker onvol-
ledig is. 

Binnen de participatiemaatschappijen kan een onderscheid gemaakt worden tussen zuiver 
publieke investeringsmaatschappijen (100% in handen van Vlaams gewest) zoals VPM 
(Vlaamse Participatiemaatschappij), PMV (Participatiemaatschapij Vlaanderen) en LRM (de 
Limburge Reconversie Maatschappij), en gemengde investeringsmaatschappijen zoals de 
GIMV (27% VPM, 73% publiek en institutionelen). De onderstaande tabel bevat een over-
zicht van enkele participaties in een aantal voor hernieuwbare energie belangrijke bedrijven 
en projecten. Bij veel nieuwe projecten kan worden vastgesteld dat EGPF (Electrabel Green 
Project Flanders) en Electrawinds als grote concurrenten tegenover elkaar staan.  

Enkele belangrijke participaties in de HE-sector 

Bedrijf Investerings-
bedrag € 

Jaar van 
participa-

tie 

Participant Om-
vang 

partici-
patie 

overheid 

Thenergo60 10 mio   PMV  Vlaanderen 

EGPF    30% gemeenten 

Electrawinds 40 mio 2009 Gimv   

Electrawinds61 15 mio 2009 PMV   

Electrawinds 20 mio  2009 FPIM 5% Federaal 

Belwind62 16,1 mio 2009 PMV 12,3% Vlaanderen 

Biofer63 1,5 mio  2009 PMV  Vlaanderen 

Ecoprojects 64  0,5 mln   PMV  Vlaanderen 

Storm Fund   5 mln  PMV 12,5%65 Vlaanderen 

 

5.2. PMV 

PMV investeert en financiert 

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een Vlaamse Investeringmaatschappij, 
waarvan het Vlaamse Gewest voor 100% aandeelhouder is. PMV biedt een brede waaier 
van producten aan (zie figuur), zoals de Waarborgregeling, Winwinlening, VINNOF, het 
ARKimedes-Fonds II, en het TINA-fonds (zie tabel). 

                                                

60
 www.thenergo.be 

61
 www.electrawinds.be 

62
 http://meewind.nl/belwind 

63
 www.biofer.be 

64
 www.eco-projects.com 

65
 123 van PMV, cijfers bij jaarverslag 2009.  
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Situering activiteiten PMV in de levenscyclus van bedrijven66 

 

PMV-producten en HE-projecten 

PMV-formule Doel HE-projecten 

Groeimezzanine: 
achtergestelde 
lening aan groeibe-
drijven 

PMV-Groeimezzanine biedt sedert het voorjaar van 2009 achtergestelde leningen 
met een looptijd van 5 tot 10 jaar en een bedrag tussen 250.000 en 5 mio euro aan 
groeibedrijven die reeds langer dan 6 jaar bestaan. Een dergelijke lening is ach-
tergesteld aan de bestaande schulden van bedrijven en kunnen quasi als eigen 

vermogen worden beschouwd hetgeen de solvabiliteit van het bedrijf verbetert67. 

Mezzaninefinanciering vult de leemte op tussen een gewoon bankkrediet en het 
aandelenkapitaal. De interestbetalingen zijn fiscaal aftrekbaar. Aan PMV-
groeimezzanine wordt steeds een aandelencomponent verbonden. Dat betekent 
dat PMV via een conversieoptie, right of first refusal en / of warranten de mogelijk-
heid heeft op een bepaald tijdstip in de toekomst aan een vastgestelde prijs aan-
delen te verwerven van de onderneming. 

In de HE-techsector 
werd een PMV-
groeimezzanine 
toegekend aan 
Belwind.  
Andere? 

Fonds Vlaanderen 
Internationaal (FVI) 

Dit fonds is bedoeld voor Vlaamse ondernemers die het buitenland activiteiten 
willen ontwikkelen. FVI investeert tussen 150.000 euro en 1 mio euro per project. 
De tussenkomst gebeurt ofwel met een kapitaalparticipatie of met een achterge-
stelde lening die al dan niet converteerbaar is. 

gg 

Vinnof (Vlaams 
Innovatiefonds): 
zaaikapitaal voor 
starters 

PMV biedt met Vinnof kapitaal aan starters in Cleantech, Life Sciences en ICT. gg 

Waarborgregeling De PMV-waarborgregeling voorziet sinds 2005 een waarborg voor projecten opdat 
bankiers gemakkelijker ook in tijden van crisis en ook voor projecten die onvol-
doende zekerheden kunnen voorleggen, zouden investeren. Concreet kan 75% 
van het krediet gewaarborgd worden door de Vlaamse overheid, tegen betaling 
van een eenmalige premie. De bank beslist zelf over het gebruik van de Waarborg-
regelng voor dossiers met een waarborgbedrag tot 750.0000 euro. Is het waar-
borgbedrag hoger dan onderzoekt Waarborgbeheer NV eerst de aanvraag en is 
goedkeuring vereist van de Vlaamse minister van Economie. Het totale waarborg-
bedrag kan oplopen tot 1,5 mio euro. 

In de HE-techsector 
maakte Electrawinds 
gebruik van de 
waarborgregeling. 
Andere? 

Win-win lening Winwinleningen
68

 willen het starters gemakkelijker maken om startkapitaal te 
vinden inhun directe omgeving. Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinle-
ning toekent aan een startend bedrijf, krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5% 
van het geleende bedrag. Vanaf 2010 kunnen niet alleen starters, maar alle KMO‟s 
met een exploitatiezetel in Vlaanderen tot 100.000 euro ontlenen via twee of meer 
Winwinleningen van maximaal 50.000 euro. Als het bedrijf de achtergestelde 
lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, krijgt de investeerder 30% van het niet 
terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering. 

gg 

ARKimedes ARKimedes Management NV is een 100 % dochteronderneming van Participatie-
Maatschappij Vlaanderen (PMV). Het ARKimedes-Fonds is een dakfonds dat één 
euro extra biedt voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen (ARKIV‟s) 
investeren in een Vlaamse KMO.  

Biofer (biomassa-
vergistingsinstalla-
tie), QAT ARKIV 
2.562.000 

                                                

66
 Presentatie. De valorisatie van innovatieprojecten. Visie van een kapitaalverschaffer. MIP 2 – Flanders Expo 

Gent. 27 oktober 2010. Vitamines voor de Vlaamse economie. 
67

 PMV (2009), U wilt groeien? www.pmv.eu, brochure.  
68

 www.winwinlening 

http://www.pmv.eu/
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ARKimedes-Fonds II heeft als doel risicokapitaal te verstrekken voor jonge groei-
bedrijven 

Andere? 

Fonds voor de 
strategische onder-
zoekscentra  

Doel is investeren in spin-offs van de strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, 
IBBT, VITO) 

gg 

Tina Fonds doel is het financieren met risicokapitaal van structurele innovatie-
valorisatieprojecten 

gg 

Groene Waarborg 
en het Groen Inves-
teringsfonds, Ener-
gielening, Energie-
LeningPlus (nieuw) 

Deze instrumenten hebben als doel om het energie- en materiaalverbruik van 
Vlaamse ondernemingen te verbeteren. Het betreft investeringen in efficiëntie of 
besparingen met een snelle terugverdientijd maar die niet tot de kerninvesteringen 
van de bedrijven behoren. PMV beoogt dit doel te halen door twee nieuwe instru-
menten aan te bieden. Een eerste product is de Energielening, gekoppeld aan een 
Groene Waarborg, waarbij een banklening gewaarborgd wordt via Waarborgbe-
heer nv, naar analogie met de generieke Waarborgregeling. De Energielening Plus 
is een uitbreiding van de gewone Energielening, teneinde ook projecten die de 
regeling via Waarborgbeheer nv overstijgen toch aan te kunnen met ondersteuning 
van PMV. De middelen voor de Energielening Plus zullen gehaald worden uit het 
Groen Investeringsfonds. 

gg 

strategisch infra-
struc-
tuur/vastgoedfonds 
(nieuw) 

Indien wordt overgegaan tot de oprichting van een nieuw strategisch infrastruc-
tuur/vastgoedfonds binnen PMV zal daarin ruimte gemaakt worden voor infrastruc-
tuurinvesteringen ten voordele van de groene economie. Er wordt o.a. gedacht 
aan financieringsmechanismes voor de uitrol van de smart grids of de uitbouw van 
havenlogistiek om windparken op zee te financieren. 

gg 

 

Directe investeringen in HE 

PMV wil het voor bepaalde economische sectoren die passen binnen het beleid van de 
Vlaamse regering gemakkelijker maken om risicovolle investeringen te doen. Zo heeft PMV 
participaties genomen in Vlaamse bedrijven die groene stroom produceren. Het gaat voorlo-
pig om Belwind, Biofer, Ecoprojects, Electrawinds, Storm Fund en Thenergo. Samen verte-
genwoordigen zij een investering van circa 50 miljoen euro en een geïnstalleerd vermogen 
van meer dan 180 MWe. Daar komen de volgende jaren nog eens 450 MWe bij. PMV zou 
het investeringsritme in deze strategische sector stapsgewijze verhogen om die zo extra 
kansen geven om bijkomende projecten te verwezenlijken. 

55 mio participaties in klimaatfondsen 

PMV investeerde voor de Vlaamse overheid voor 55 mio euro in klimaatfondsen voor de 
aankoop van broeikgasemissiekredieten om de Kyoto-doelstellingen te helpen realiseren.  

PMV-participatie in internationale klimaatfondsen 

 Bedrag in €   

Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) 22 mio EBRD en EIB Projecten in Centraal-
Europa en Centraal-Azië 

Asian Pacific Carbon Fund (APCF) 20 mio Asian Development Bank 
(ADB) 

In Azië en Stille Ocean 

Future Carbon Fund for Europe (FCF) 10 mio Wereldbank en EIB  

 

5.3. LRM 

HE-projecten LRM  

De investeringsmaatschappij LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) wil een een kata-
lysator zijn voor de Limburgse economie en innovatie, creativiteit en duurzame projecten 
ondersteunen. Enerzijds treedt LRM op als financiële partner voor investeringen en financie-
ringen. De meeste partnerships sluit LRM door middel van een risicodragende financiering 
(via kapitaalinbreng en/of achtergestelde leningen). Anderzijds ontwikkelt LRM bedrijventer-
reinen die extra ruimte scheppen om te ondernemen. LRM investeert ook in HE-projecten 
zoals HamCogen NV (Bio-WKK-project), NV Zonnecentrale Limburg, Limburg Win(d)t en 
Energyville. 
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Demonstratie en pilootprojecten 

LRM profileert zich tevens als een voortrekker op vlak van Cleantech. Naast de investerings-
projecten in zonne-energie, wind en biomassa onderzoekt LRM de realisatie van een aantal 
demo- en pilootprojecten. Volgende projecten worden vandaag concreet onderzocht: 

 Smart Grids: LRM participeert in het Europees onderzoeksproject Meta PV, het is het  
eerste Europese smart grid demonstratieproject op grote schaal. 

 Onderzoek methaangasopslag Noorderkempen: In samenwerking met VITO en 
Fluxys wordt de diepere ondergrond van Noord-Limburg in kaart gebracht om een ge-
schikte ondergrondse gasopslagformatie te vinden. 

 Methaangasextractie uit steenkool: LRM onderzoekt de mogelijke ontginning van me-
thaangas uit de steenkoollagen (“Coalbed Methane” of CBM). Een studie van het  
VITO heeft ondertussen aangetoond dat er een belangrijk potentieel aan gas aanwe-
zig is. 

 LRM beoogt met een aantal gerichte participaties een zicht te krijgen op internationa-
le evoluties en toegang tot gespecialiseerd advies in de investeringsprojecten.  

 LRM zal medewerking verlenen aan I-Cleantech Vlaanderen door onder meer op de 
oude mijnsite van Houthalen mee in te staan voor de ontwikkeling van een cleantech-
campus waarop Vlaanderens eerste cleantech-incubator gevestigd wordt. 

 

5.4. Gimv 

Risicokapitaal – Venture capital 

Gimv is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij actief in de Europese venture capi-
tal- en private equitysector. GIMV biedt durfkapitaal aan veelbelovende bedrijven in „nieuwe‟ 
sectoren. Dat kan gebruikt worden om producten en technologieën te ontwikkelen en op de 
markt te brengen of hun activiteiten uit te breiden. Daarnaast biedt GIMV ook expertise, erva-
ring en kennis. Gimv biedt dus niet alleen financiële ondersteuning, maar helpt bedrijven ook 
om strategische relaties te ontwikkelen. De investeringsmanagers van GIMV kunnen deel 
uitmaken van de raad van bestuur van de portfoliobedrijven, bieden hulp bij de ontwikkeling 
van sterke ondernemingsplannen en bij het uittekenen en stroomlijnen van groei- en expan-
siestrategieën69. Gimv heeft een gespecialiseerde cleantechdivisie opgericht.  

Structuur van Gimv70 

 

Fondsen 

De Gimv participeerde via zijn investeringsfondsen concreet in Electrawinds en Belwind (zie 
tabel). 

                                                

69
 http://www.gimv.com/view/nl/website/venture_capital 

70
 Presentatie: PMV, Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen, workshop ITB 22 oktober 2010.  
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Gimv-fondsen71 

Investeringsfonds   

DG Infra Yield investeren in het eigen vermogen van mature in-
frstructuurprojectn /activa en in achtergestelde of 
mezzanine schuldinstrumenten van dergelijke pro-
jecten. Aanvullend zal het fonds ook investeren in 
senior schuldinstrumenten. DG Infra Yield focust op 
PPS- en selectieve vastgoedprojecten, (hernieuwba-
re) energie en in transport-, energie-, sociale-, ICT- 
en opslaginfrastructuur. 
eerste is Belwind, een project rond de ontwikkeling 
van duurzame energie voor de Belgische kust 

Gimv en Dexia, en verder ook ACV-CSC 
Metea, Arcofin, Ethias, Pensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid (Pensio B), VDK Spaarbank 
en het Vlaams Toekomstfonds. 
startkapitaal 80 mio euro 

DG Infra+ verstrekking van risicodragend vermogen voorpro-
jectfinancieringen, aan vastgoedprojecten en aan 
bedrijven actief op het gebied van infrastructuur en 
aanverwante sectoren. in Energie Fleuves (turbines 
op de maas) Bio-Accelerator en Electrawinds. 

Gimv en Dexia en ook Arcofin, B.I.L., Ethias, 
Gemeentelijke Holding en SRIW in het fonds 

GIMV-XL Fonds fonds voor midcapbedrijven – ondernemingswaarde 
tussen 75 en 750 miljoen EUR. 609 miljoen EUR 
opgehaald, verdeeld over institutionele en private 
beleggers. Heeft al geïnvesteerd in o.a electrawinds 
vooral groeifinanciering, maar ook buyouts, financie-
ring bij verzelfstandiging van grote divisies en de 
klassieke buy-and-build-activiteiten

72
. Electrawinds 

Gimv, Vlaamse Participatiemaatschappij 
(VPM). elk 250 miljoen EUR.  
109 miljoen EUR opgehaald bij Dexia Bank, 
ING België, Ethias, Dexia Insurance Belgium, 
BNP Paribas Fortis, VM Invest, MWM Invest 
en een door BNP Paribas Fortis opgerichte 
beleggingsvennootschap van een aantal 
vermogende particulieren en ondernemers 

Gimv-Agri+ Invest-
ment Fund 

voor investeringen in de landbouwsector, voedings-
sector en gerelateerde sectoren 

Gimv en Agri Investment Fund, de investe-
ringspoot van de Boerenbond, elk 30 miljoen 
EUR in. Gimv beheert  

 

5.5. Vlaams energiebedrijf 

Nieuwe investeringsmaatschappij 

De komst van een Vlaams energiebedrijf was aangekondigd in het regeerakkoord73 als een 
omvorming van de huidige participaties van PMV in hernieuwbare energiebedrijven en als 
participatienemer in investeringen voor groene energieproductie en energiebesparing.  

In een ontwerpdecreet74 is voorzien dat het Vlaams energiebedrijf wordt opgericht als een 
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met NV-structuur. De juri-
dische structuur en het statuut van het Vlaams Energiebedrijf zijn grotendeels vergelijkbaar 
met deze van de investeringsmaatschappijen PMV en LRM. Het Vlaams Gewest moet 
steeds rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over tenminste de helft plus één van de 
aandelen in het maatschappelijk kapitaal. 

Inbreng van investeringen en relevante participaties van PMV (in Thenergo, Biofer en in twee 
klimaatfondsen) zou voor 300 miljoen euro zorgen. Er zou tevens worden onderzocht of de 
bestaande participaties van LRM op vlak van duurzame energie kunnen worden ingebracht 
in het Vlaams Energiebedrijf. Daarbovenop zou 200 miljoen euro kapitaal door de Vlaamse 
Regering verschaft worden. Voor de oprichting en uitbouw van een Vlaams Energiebedrijf 
zullen deze middelen ingebracht worden via een of meerdere kapitaalverhogingen naarmate 
investeringen, activiteiten en/of normale werkingskosten dienen betaald te worden. Om de 
werking van de ESCO (zie verder) te optimaliseren, kan een gewestgarantie gevraagd wor-
den voor het vreemd vermogen dat aangetrokken wordt door de ESCO. 

                                                

71
 Presentatie: PMV, Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen, Workshop ITB 22 oktober 2010.  

72
 schaalvergroting door het opkopen en samenvoegen van bedrijven waardoor operationele en strategische 

synergievoordelen ontstaan die resulteren in een grotere winst 
(http://www.gimv.com/view/nl/jaarverslag/verklarende_woordenlijst) 
73

 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, 
duurzame en warme samenleving.  
74

 Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf 
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Concrete taken nog onduidelijk 

De taken van het Vlaams Energiebedrijf zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het 
energiebedrijf zou gaan investeren in nieuwe en bestaande projecten van windenergie, zon-
ne-energie en energie uit biomassa op basis van windenergie op land en op zee, zonne-
energie, energie uit biomassa of andere vormen van milieuvriendelijke energieopwekking. 
Randinfrastructuur voor milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie is eveneens een 
investeringsmogelijkheid voor het Vlaams Energiebedrijf. Ook zou het kunnen optreden als 
de belangenverdediger van de groenestroomproductenten. Het bedrijf zou hun productie 
kunnen bundelen en in grotere pakketten op de markt brengen om hun positie op de markt te 
versterken. Daarnaast zou het Energiebedrijf ook een dienstenbedrijf (Energy Services 
Company, of ESCO) oprichten dat in Vlaamse overheidsgebouwen of schoolgebouwen pro-
jecten op maat uitwerkt om gebouwen energiezuiniger te maken. Het kan dakisolatie en zon-
ne-energie voor sociale woningen voorfinancieren. En het bedrijf zou investeren in innovaties 
zodat die sneller op de markt komen zoals het ontwikkelen van programma's met weersvoor-
spellingen voor windenergie of vernieuwende materialen voor zonnecellen. Het Vlaams 
Energiebedrijf zou in het bijzonder kleinschalige, decentrale productie willen ondersteunen 
door rechtstreeks of via de ESCO te investeren in decentrale energieprojecten maar ook 
door groepsverkopen van energiecertificaten te organiseren75.  

 

5.6. Andere overheidsinvesteringen en -subsidies 

Via overheidsinvesteringen in hernieuwbare energie kunnen de Vlaamse overheden extra 
publieke vraag naar hernieuwbare energietechnologieën creëren, innovatie stimuleren en 
een voorbeeld vormen. Deze overheidsinvesteringen hebben veelal betrekking op investe-
ringen aan gebouwen van de Vlaamse gemeenschap, schoolgebouwen, gemeentelijke ge-
bouwen… 

Gebouwen Vlaamse gemeenschap 

In het verleden gebeurden er nog heel weinig publieke investeringen in HE in Vlaamse over-
heidsgebouwen. Volgens gegevens van de Afdeling gebouwen zou het gaan om een 5-tal 
projecten, goed voor 537.572 euro. 

Wel zijn er het actieplan 2006-2010 Energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen piloot-
projecten opgenomen inzake hernieuwbare energie. Een tiental jaar geleden werden foto-
voltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Graaf de Ferrarisgebouw en het 
Henri Consciencegebouw met elk een gemiddeld vermogen ongeveer van 12 kW. Toen was 
dit in België het grootste project met fotovoltaïsche zonnepanelen. Vergeleken met de jaar-
lijkse elektriciteitsfactuur van beide gebouwen is de opbrengst evenwel beperkt. Inmiddels 
zijn ook zonnepanelen geplaatst op het ecoduct over de Naamsesteenweg (Meerdaalwoud) 
te Bierbeek. In 2010 werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het plaatsen van 
PV-panelen op daken van de Vlaamse overheidsgebouwen en met een onderzoek naar 
wenselijkheid, financiële en technische haalbaarheid (terugverdientijd) en opmaak van plan 
van aanpak. 

Schoolgebouwen 

Vanaf 1 september 2009 worden subsidies voor de plaatsing van zonnepanelen op school-
gebouwen enkel toegekend indien de school een voldoende geïsoleerd dak heeft. Dossiers 
waarvan de totale opdracht het bedrag van 67 000 euro (excl. BTW) niet overschrijdt, voe-
gen de nodige offertes aan het dossier toe.  

                                                

75
 Nieuw Vlaams energiebedrijf wordt opgericht, 16.07.10, http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/nieuws/nieuw-

vlaams-energiebedrijf-wordt-opgericht 
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In 3 van de 34 scholen financiert en beheert het gemeenschapsonderwijs de installaties met 
de extra middelen die het kreeg voor rationeel energieverbruik. De 31 andere projecten wor-
den gerealiseerd door de privéfirma's Ecopower en Enfinity. Deze kregen na een aanbeste-
ding een recht op opstal om de zonnepanelen op daken te plaatsen. De betrokken scholen 
krijgen een vergoeding voor het gebruik van het dak en betalen 30 procent minder voor de 
groene stroom. Na twintig jaar wordt de installatie eigendom van de school. De installatie 
wordt ook als didactisch materiaal gebruikt. Momenteel wordt per scholengroep geïnventari-
seerd welke andere schooldaken nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. Hierna zul-
len overal nieuwe aanbestedingen worden uitgeschreven om het opstalrecht voor het gebruik 
van de daken toe te kennen.76 

Zonnepanelen op 1.500 bushokjes 

De Lijn zou 1.500 nieuwe schuilhokjes bij de tram- en bushaltes verlichten met zonnepane-
len. Er wordt 1,35 miljoen euro voorzien voor de zonnepanelen, batterijen, schemerscha-
kelaars en bewegingsdetectoren. De gemeentebesturen die de schuilhokjes plaatsen, zou-
den een kwart daarvan financieren. De investering zou zich terug verdienen doordat niet 
langer een aansluiting op het stroomnet nodig is. Het initiatief zou ook het comfort en de vei-
ligheid verhogen en proefprojecten in Wevelgem en Beveren zijn positief onthaald geweest77.  

Subsidies voor lokale besturen 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten gaf de Vlaamse over-
heid in 2008 ongeveer 350.000 euro subsidies voor HE-investeringen door gemeenten, 
voornamelijk in zonne-energie (82%). Voor 2009 ging het om ongeveer 290.000 euro.  

Type gemeentelijke HE-investering Goedgekeurde subsidiebedragen78 

  2008 2009 

HE-technologie Bedrag (€) % Bedrag (€) % 

PV 288.935 82% 222.444 77% 

Zonneboiler 40.743 12% 15.060 5% 

Wind 10.457 3% 29.420 10% 

warmtepomp 9.500 3% 8.906 3% 

g.g. 1.109 0% 13.992 5% 

Totaal 350.744 100% 289.821 100% 

 

Daarnaast ging er ook Vlaamse steun naar gemeenten voor samenaankoopprojecten, even-
eens voornamelijk voor PV georganiseerd door gemeenten en naar de ondersteuning van de 
aankoop van groene stroom. Heel wat gemeenten, sommige intercommunales en provincies 
namen initiatieven voor de gezamenlijke aankoop zonneboilers en/of fotovoltaïsche panelen 
bij particulieren79. Vaak werden die samenaankoopprojecten in gemeenten georganiseerd op 

                                                

76
 http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/gemeenschapsonderwijs-plaatst-zonnepanelen-op-34-

scholen/article-1194675881070.htm Gemeenschapsonderwijs plaatst zonnepanelen op 34 scholen. 10 mei 2010 
77

 Nieuwe bushokjes De Lijn voorzien van zonne-energie. 12/08/2010 Express. 
http://www.express.be/sectors/nl/energy/nieuwe-bushokjes-de-lijn-voorzien-van-zonne-energie/130708.htm 
78

 Gegevens van het departement LNE 
79

 Samenaankoopprojecten vonden o.a. plaats in (onvolledige lijst), Arendonk, Kasterlee, Oud-Turnhout en Ra-
vels (intercommunale IOK), Wevelgem, Kappellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Interleuven (Tremelo, Linter, 
Rotselaar, Herent, Lubbeek), Leuven, Bertem, Lint, Antwerpen, Sint-Niklaas, IOK (Turnhout), Maldegem, Grob-
bendonk, Meerdonk, Westerlo, Laakdal, Herselt, Leopoldsburg, Lommel, Schelle, Provincie Limburg (cf. supra), 
Mortsel, Stade, Geel, Mol, Balen, Dessel en Retie, Wervik. 
Het Antwerpse provinciebestuur organiseerde een groepsaankoop voor groene stroom. Essent bood de laagste 
prijs aan voor de groene stroom; Lampiris voor de combinatie elektriciteit en gas. 28.535 inwoners tekenden in. 
Voorgaande groepsaankopen leverden maximaal 5.000 inschrijvers op.  Ook de provincie Limburg organiseerde 
groepsaankopen. Het samenwerkingsverband „Project Alternatieve Energie Genk‟ is een initiatief van POM Lim-

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/gemeenschapsonderwijs-plaatst-zonnepanelen-op-34-scholen/article-1194675881070.htm
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/gemeenschapsonderwijs-plaatst-zonnepanelen-op-34-scholen/article-1194675881070.htm
http://www.express.be/sectors/nl/energy/nieuwe-bushokjes-de-lijn-voorzien-van-zonne-energie/130708.htm
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het moment dat de gemeentelijke subsidies (veelal voor zonnepanelen) wegvielen (cf. su-
pra). 

 

6. Infrastructuur- en netbeheer 

6.1. Aansluitingen en aansluitingskosten op het net 

Voorrangsregeling 

Het energiebesluit bevat een voorrangsregeling voor aansluiting van productie-installaties die 
hernieuwbare energiebronnnen en/of het principe van warmtekrachtkoppeling gebruiken80. 
HE- en WKK-installaties moeten m.a.w. prioritair worden aangesloten. Ze moeten voorrang 
krijgen op alle andere vormen van stroomproductie. 

De concrete aansluitingsvoorwaarden worden beschreven in technische reglementen die de 
VREG opstelt. Daarin is opgenomen dat zowel bij de behandeling van de aanvraag voor een 
nieuwe aansluiting als bij een aanvraag voor een oriënterende studie81 de netbeheerder (“in 
de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de 
voorziening”) voorrang moet verlenen aan aanvragen die betrekking hebben op WKK-
installaties en productie-installaties die HE-bronnen gebruiken. Kleinschalige installaties zijn 
vrijgesteld van de aansluitingsgoedkeuring (voor huishoudelijke zonne-energie-installaties < 
5kW moet na plaatsing enkel een melding gebeuren). 

Beperkingen van de kosten van aansluiting op het net 

De hernieuwbare energieproductie-installaties en kwalitatieve WKK moeten slechts een deel 
betalen van de kosten voor de aansluiting, meer bepaald de kosten van de hypothetische 
aansluiting op een lagere spanning. In het energiebesluit (art. 6.4.13) is opgenomen dat de 
aanvrager van zo‟n aansluiting de noodzakelijke kosten draagt voor de aansluiting op het 
net, maar dat die kosten beperkt moeten blijven tot de aansluitingskosten berekend voor het 
geval dat de aansluiting gemaakt zou worden op het dichtstbijzijnde punt van het bestaande 
net82. De netbeheerder betaalt het verschil tussen de te betalen aansluitingskost en de wer-
kelijke aansluitingskost als openbaredienstverplichting. De netbeheerder moet ook alle ove-
rige kosten dragen voor de uitbouw van het net voor de opname en het transport van de te-
ruggeleverde energie bij een nieuwe aansluiting van een productie-installatie van elektriciteit 
uit een hernieuwbare energiebron. Ook de kosten voor de aanleg van leidingen op het open-
baar domein vallen ten laste van de netbeheerder als openbaredienstverplichting, meer con-
creet de aanleg van de leidingen over de eerste 1000 meter op openbaar domein tussen het 
distributienet en de productie-installatie, voor zover het aansluitingsver-

                                                                                                                                                   

 

burg, stad Genk, UHasselt, LRM en de Vereniging Industriëlen Genk. Dankzij dit initiatief kunnen de zonnepane-
len tegen een voordelige prijs worden aangekocht. 
80

 art. 6.4.14 “De netbeheerders en de transmissienetbeheerder zijn verplicht om voorrang te geven aan de real i-
satie van meetapparatuur en aansluitingen van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnnen en/of het 
principe van warmtekrachtkoppeling gebruiken, boven de realisatie van alle andere meetapparatuur en aanslui-
tingen.” 
81

 nodig als de afname gebeurt op hoogspanning, het gevraagde aansluitingsvermogen hoger is dan 25 kVA of de 
distributienetbeheerder oordeelt dat een uitbreiding of versterking van het distributienet nodig is. 
82

 op een spanning van minder dan 1 kV als het aansluitingsvermogen kleiner is dan 250 kVA, op een spanning 
groter dan of gelijk aan 1 kV en kleiner dan 30 kV als het aansluitingsvermogen groter is dan of gelijk is aan 250 
kVA en kleiner is dan 25 MVA, op een spanningsniveau van 30 kV of meer als het aansluitingsvermogen 25 MVA 
of meer bedraagt 
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mogen/aansluitingscapaciteit van de productie-installatie niet hoger is dan 5 MVA/2500 
m³/h83.  

De kosten die hierdoor ten laste gelegd worden van de netbeheerder, worden beschouwd als 
kosten tengevolge van de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders. De kosten 
die de netbeheerder draagt worden via het distributienettarief gesolidariseerd tussen de af-
nemers binnen dat bepaalde netgebied. Hierdoor kan de impact op de nettarieven verschil-
len van netgebied tot netgebied. Daarom besliste men de kosten van de netbeheerders on-
derling enigszins te solidariseren om te vermijden dat de nettarieven tussen de diverse 
netgebieden nog verder zouden divergeren.  

6.2. Injectie en injectietarieven 

Injectietarieven geschrapt voor HE  

Distributienetbeheerders hebben conform de beslissingen van de CREG de mogelijkheid om 
injectietarieven aan te rekenen en de meeste doen dit ook in de praktijk (zie deel 2, hoofd-
stuk 2). Het Vlaams Parlement heeft in februari 2010 in een resolutie echter gesteld dat de 
federale injectietarieven ingaan tegen de beleidsopties van het Vlaams regeerakkoord84. Er 
werd tevens gesteld dat de aanrekening van injectietarieven een discriminatie vormt voor 
decentrale productie ten opzichte van de centrale productie, aangezien er geen injectietarie-
ven worden aangerekend door de distributienetbeheerders voor geïnjecteerde elektriciteit, 
afkomstig van het transmissienet. De resolutie vraagt om bij de federale regering aan te 
dringen om de injectietarieven te schrappen of vrij stellen85. De meerderheidsfracties in het 
Vlaams Parlement hebben uiteindelijk een voorstel van decreet ingediend dat op 23 decem-
ber 2010 werd aangenomen in de plenaire vergadering86. Het decreet voegt een art. 4.1.22/1 
toe aan het energiedecreet. Dat artikel bepaalt dat de netbeheerder alle taken die noodzake-
lijk zijn voor de injectie van elektriciteit, geproduceerd door middel van hernieuwbare ener-
giebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling (met uitzondering van de aansluiting op 
het distributienet of het plaatselijk vervoernet) kosteloos moet uitvoeren. Het nieuwe artikel 
bepaalt tevens dat de kosten die hiervoor ten laste gelegd worden van de netbeheerder, 
worden beschouwd als kosten ten gevolge van de openbaredienstverplichtingen van de net-
beheerder als netbeheerder. Hiermee wil men vermijden dat de netbeheerders deze kosten 
niet zouden mogen doorrekenen van de CREG in de nettarieven. Blijkbaar is er nog wel dis-
cussie met de CREG over de wettelijkheid van deze regeling (zie deel 2, hoofdstuk 2). 

PV ≤ 10 kW: terugdraaiende kWh-meter 

Voor vermogens tot en met 10 kW (wisselstroomzijde van de omvormer) bepaalt het Tech-
nisch Reglement Distributie van de VREG dat de kilowattuurmeter moet kunnen terugdraai-
en. Op die manier krijgt een PV-eigenaar financiële compensatie voor de volledige PV-
productie, door de vermindering van het verbruik via de terugdraaiende meter en de terugle-
vering aan het net via diezelfde meter. De nodige aanpassing daarvoor gebeurt op kosten 

                                                

83
 Artikel 25quinquies van het Elektriciteitsdecreet en artikel 22bis van het Aardgasdecreet.  

84
 In het regeerakkoord 2009-2014 werd echter afgesproken dat de ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwba-

re energie en WKK de nodige prikkels zouden bevatten om de kosten voor de uitbouw en de exploitatie van het 
net te beperken, zodat de distributienetbeheerders niet langer via een injectietarief de extra aansluitingskosten 
moeten verhalen, en om de omvang van de decentrale productie-installaties zo goed mogelijk af te stemmen op 
het verbruik ter plaatse. 
85

 374 (2009-2010) – Nr. 3 17 maart 2010 (2009-2010). Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de 
heren Carl Decaluwe en Bart Martens, de dames Tine Eerlingen en Michèle Hostekint en de heren Dirk de Kort 
en Robrecht Bothuyne betreffende de injectietarieven aangerekend voor HE-bronnen en kwalitatieve WKKen. 
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering.  
86

 Voorstel van decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet 
van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van HE-
bronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. 
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van de distributienetbeheerder. Op die manier wordt PV-stroom aan het geldende dagtarief 
vergoed. Deze terugleververgoeding is afhankelijk van het leveringscontract met de leveran-
cier. Wel is de terugleververgoeding beperkt tot het volledige eigen jaarlijkse verbruik. Netto 
teruggeleverde energie “onder 0” op jaarbasis wordt niet automatisch (niet verplicht) ver-
goed.   

Grote PV-installaties: dubbele meting en ogenblikkelijke compensatie (en verkoop) 

Volgens het technisch reglement wordt met uitzondering van bestaande situaties op 1 no-
vember 2003 en van productieinstallaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA 
aan een distributienetgebruiker die zowel energie injecteert op het distributienet als energie 
afneemt van het distributienet, een apart toegangspunt voor injectie en een voor afname 
toegekend tenzij er een vermoeden is van niet- of verwaarloosbaar kleine injectie. Dat bete-
kent dat voor grote PV-installaties twee aparte aansluitingspunten (EAN-codes) en twee 
aparte meters voor verbruik en PV-productie verplicht zijn. Afname van en injectie in het dis-
tributienet worden apart gemeten met een tweerichtingsteller. De telling in één richting meet 
de netto afgenomen elektriciteit: het ogenblikkelijk netto verbruik groter dan wat de PV-
installatie op dat moment produceert. De telling in de andere richting meet de netto geïnjec-
teerde elektriciteit: de zonnestroom die het PV-systeem op een bepaald ogenblik méér pro-
duceert dan het verbruik, en die dus wordt geïnjecteerd in het distributienet. Dat betekent dat 
de PV-productie het verbruik alleen ogenblikkelijk kan compenseren op het moment van ver-
bruik. Voor de verkoop van de PV-productie via de aparte productiemeter (met eigen EAN-
code) moet dan een afzonderlijke afnemer gezocht worden op de vrije markt. Over de aan-
koopprijs moet onderhandeld worden. De meting van de totale productie aan groene stroom 
die recht geeft op certificaten gebeurt via de zogenaamde groenmeter (die staat los van de 
netto injectiemeting hierboven), die wordt geplaatst door de distributienetbeheerder (Tech-
nisch Reglement, art. V.2.4.2). De netbeheerder leest daarmee maandelijks de PV-productie 
uit en rapporteert aan de VREG. De eigenaar van het PV-systeem hoeft dan zelf geen me-
terstanden meer door te geven aan de VREG.  

Injectie van biomethaan op het aardgasdistributienet 

In een aantal Europese landen wordt biogas opgewerkt tot biomethaan en vervolgens geïn-
jecteerd op het aardgasnet (zie deel 1, hoofdstuk 1). De VREG is over de technische aan-
sluitings- en exploitatievoorwaarden in discussie met de andere regulatoren en met 
Synergrid. De bedoeling is om technische voorschriften op te stellen die de injectie van bio-
methaan toelaten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de 
netten. Naast het technische luik wordt ook onderzocht of het zinvol is een concept „garantie 
van oorsprong‟ uit te werken voor biomethaan, zodat de afnemers zekerheid hebben over de 
herkomst van het door hen verbruikte gas. Eventueel kan dit instrument ook worden gebruikt 
in het kader van steunmaatregelen, voor zover de Vlaamse overheid zou beslissen om spe-
cifieke steunmaatregelen uit te werken in het kader van haar Beleidsplan groene warmte.  

6.3. Netsturing, congestiebeheer en netaanpassingen 

Voorrangsregeling 

Het technisch reglement bevat tevens de regels voor netsturing en congestiebeheer. Per 
injectiepunt moet de toegangshouder voor dit toegangspunt de evenwichtsverantwoordelijke 
aanduiden. Een HE-producent kan zelf instaan voor de toegang tot het net (rol toegangs-
houder, vereist een toegangscontract met netbeheerder), voor levering aan eindafnemers 
(rol leverancier, vereist leveringsvergunning) en /of voor het evenwicht (rol evenwichtsver-
antwoordelijke, vereist ARP-contract). Met name is elke stroomproducent verantwoordelijk 
voor het evenwicht tussen de stroomproductie die hij vooraf opgeeft en de werkelijke produc-
tie in een bepaalde periode. De producent draagt hiervoor de kosten. Kan hij geen evenwicht 
garanderen, dan moet hij de netbeheerder betalen om het onevenwicht te compenseren.  
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Verder moet de netbeheerder de maatregelen waarover hij beschikt nemen om op een veili-
ge, betrouwbare en efficiënte wijze de elektriciteitsstromen op het distributienet te beheren. 
Hij moet daarbij voorrang geven aan kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en in-
stallaties die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. 

De distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder komen overeen welke productie-
eenheden aangesloten op het distributienet in aanmerking komen voor coördinatie van de 
inschakeling van de productie-eenheden door de transmissienetbeheerder. Voor die eenhe-
den wordt een contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden 
gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de betrokken evenwichtsverantwoordelijke. 
Er is ook een regeling voor de beschikbaarheid en de levering van de regeling van de span-
ning en van het reactief vermogen (worden vastgelegd in contracten voor ondersteunende 
diensten). Als de regeling van de spanning en van het reactief vermogen dat aan de distribu-
tienetbeheerder ter beschikking wordt gesteld niet volstaat om de veiligheid, de betrouw-
baarheid of de efficiëntie van het net te handhaven, zijn de op het distributienet aangesloten 
producenten ertoe gehouden, op verzoek van de distributienetbeheerder, de regeling van de 
spanning en van het reactief vermogen aan die laatste voor een billijke prijs op basis van 
criteria, bepaald door de VREG, ter beschikking te stellen en te leveren. 

In het technisch reglement zijn ook de modaliteiten voor de onderbreking op injectie- of af-
namepunten vastgelegd. Soms kan het immers noodzakelijk zijn dat een netbeheerder be-
paalde productie-eenheden afkoppelt om netcongestieproblemen te kunnen oplossen. Dat 
kan door bepaalde toegangspunten van op afstand af te sluiten, waardoor de betreffende 
installaties in veiligheid en dus stilvallen.  

Goedkeuring van investeringsplannen door de VREG 

De netwerkbeheerders moeten hun netten goed beheren en staan in voor de noodzakelijke 
aanpassings- en uitbreidingsinvesteringen om de decentrale productie-installaties aan te 
sluiten. Daartoe moeten zijn jaarlijks hun investeringsplannen indienen bij de VREG. De 
plannen hebben een planningshorizon van drie jaar. De investeringsplannen moeten worden 
opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG en moeten een gede-
tailleerde raming bevatten van de nodige behoeften aan distributiecapaciteit, met aanduiding 
van de onderliggende hypothesen, en van de benodigde investeringen (aanleg van nieuwe 
distributienetten en distributienetversterkingen, programma van het ondergronds brengen 
van verbindingen enz.) dat de distributienetbeheerder vooropstelt om die behoeften te kun-
nen dekken. Het technisch reglement bevat ook bepalingen waardoor distributienetgebrui-
kers verplicht zijn om de gegevens nodig voor de opmaak van het investeringsplan aan de 
netbeheerder te bezorgen en bepalingen die de uitwisseling van gegevens met beheerders 
van de netten die met zijn net gekoppeld zijn regelen. 

De investeringsplannen werden vroeger vooral bepaald door de afnamevooruitzichten, en nu 
meer en meer door injectieprognoses. Daarom moet de distributienetbeheerder minstens 
eenmaal per jaar overleg plegen met de beheerders van de met zijn net gekoppelde netten 
over de geplande investeringen in zijn distributienet met inbegrip van de ontwikkelingen van 
decentrale productie en de daaruit voortvloeiende knelpunten. Er is in het technisch regle-
ment expliciet opgenomen dat elke versterking of uitbreiding van een bestaande koppeling 
gezamenlijk door de distributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld 
is, moet worden beoordeeld op basis van de zorg voor de optimale ontwikkeling van de be-
trokken netten, en rekening houdend met de voorrang die moet worden gegeven aan kwali-
tatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare ener-
giebronnen gebruiken.  

De VREG moet de investeringsplannen van de netbeheerders goedkeuren en beoordelen of 
de distributienetbeheerder het nodige doet om voldoende capaciteit voor de distributie van 
elektriciteit op zijn distributienet te verzekeren. De VREG bezorgt zijn conclusies aan de dis-
tributienetbeheerder en de CREG. 
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Uitgevoerde en vereiste netaanpassingen 

Het is niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van de kosten die de netbeheerders in 
het verleden maakten om de distributienetten aan te passen aan de komst van hernieuwbare 
energie. Ook blijkt het moeilijk om prognoses te verzamelen van de verwachte kosten voor 
netaanpassingen omwille van de introductie van hernieuwbare energie in diverse ontwikke-
lingsscenario‟s. Infrax maakte hierover gegevens bekend. Eandis, goed voor 80% van het 
distributienetwerk, stelt hierover geen gedetailleerde gegevens ter beschikking. Voor de ge-
mengde sector wordt geschat dat bijkomend een vermogen van 2.600 MW aan decentrale 
productiecapaciteit dient geïntegreerd te worden in de distributienetten tussen 2008 en 2020 
(2.000 MW in middenspanning en 600 MW in laagspanning). En tot 2030 wordt zelfs een 
groei tot 5.000 MW voorspeld.87 

„Stopcontact op zee‟: Oprichting studiesyndicaat 

Op 1/10/2010 besliste de Vlaamse regering een studiesyndicaat aan te duiden om een stap-
penplan te maken voor de realisatie van een „Stopcontact op zee‟. Het studiesyndicaat moet 
nagaan hoe de elektriciteit van de diverse offshore windparken zo efficiënt mogelijk aan land 
gebracht kan worden, hoe het benodigde kunstmatig eiland op zee eruit moet zien en waar 
het aantakpunt op het vasteland moet komen. Normaal zou elk offshore project zijn eigen 
onderzeese kabel leggen. Maar met een „stopcontact op zee‟ moet slechts één sleuf gebag-
gerd worden voor de elektriciteitskabel, moet de kabel slechts op één plaats aan land komen 
en is er daar maar één transformator nodig. Daardoor worden de kosten en de impact op de 
zeebodem, het strand en de duinen worden beperkt. Ook zou het project kunnen zorgen 
voor Vlaamse knowhow en voor nieuwe jobs en zou kunnen fungeren als een Europese, 
exporteerbare referentie.88   

 

6.4. Smart grid projecten en –initiatieven 

Slimme netwerken die tweerichtingsverkeer op het elektriciteitsnet mogelijk maken, zijn be-
langrijk in een strategie om op grote schaal hernieuwbare energiebronnen in het energiesys-
teem in te passen (zie deel 1, hoofdstuk 4). Het is echter niet zo eenvoudig een volledig 
beeld te krijgen van alle initiatieven en onderzoeken in dat verband, aangezien een gedeelte 
van het onderzoek (door bedrijven) vertrouwelijk is. Het opmaken van een meer volledig 
beeld van het onderzoek naar smart grids maakt deel uit van een lopende studie die wordt 
gefinancierd door EWI89. De onderstaande bespreking beperkt zich bovendien tot enkele pro-
jecten en initiatieven op Vlaams niveau. Ook op federaal en Europees niveau zijn er terzake 
initiatieven lopende. 

Vlaams Beleidsplatform Slimme netten (VREG) 

De VREG is aangeduid als trekker voor de met slimme netten en intelligente energiemeters 
verband houdende acties uit ViA (Groenestedengewest). De VREG heeft daartoe een be-
leidsplatform slimme netten opgestart. Dat moet bijdragen aan kennisopbouw en -deling, een 
overzicht houden op de verschillende initiatieven die worden voorbereid en uitgevoerd (en 
die coördineren) en bijdragen tot de advisering van het beleid over de invoering van slimme 
meters en de verdere ombouw van de elektriciteitsnetten naar slimme netten.Het Beleids-
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 Eandis: 'Stroomnet kan massale toevoer groene energie onmogelijk aan' 

http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=2464 (31/03/2009) 
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 'Stopcontact op zee' krijgt vorm. 01/10/2010, http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/stopcontact-op-zee-krijgt-
vorm Persmededeling van viceminister-president Ingrid Lieten, Vlaams minister van innovatie, overheidsinveste-
ringen, media en armoedebestrijding 
89

 Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters aan mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoe-
debestrijding over de vzw Vlaams Smart Grid Platform, 22 september 2010. 

http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=2464
http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/stopcontact-op-zee-krijgt-vorm
http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/stopcontact-op-zee-krijgt-vorm
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platform slimme netten groepeert belanghebbenden bij slimme netten en slimme meters bin-
nen de Vlaamse overheid en daarbuiten. Onder dit platform opereren twee werkgroepen: de 
werkgroep „netbeheer en decentrale productie‟ (met als focus op de aanpassing van het be-
staande net tot een slim net en de inpassing van decentrale productie op dit net) en de 
werkgroep „marktwerking en consumenten‟ (met als focus de impact van de meters op de 
marktwerking en de consumenten). Bepaalde discussies worden in de gemeenschappelijke 
werkgroep gevoerd, omdat ze aspecten die relevant zijn voor beide werkgroepen betreffen. 
Via de werkgroepen zal ook de input van andere smart grid initiatieven, zoals het Smart 
Grids Platform en Linear (cf. infra) worden meegenomen.  

Werking Vlaams Beleidsplatform Slimme netten in 2010 en 201190 

De werkgroep „netten en decentrale productie‟ heeft in 2010 volgende onderwerpen behandeld of geïnitieerd:  
• de bepaling van een set van indicatoren voor de monitoring van de ombouw van het bestaande net naar een 

slim net;  
• de uitwerking van een studie voor het onderzoek naar de onthaalmogelijkheden van de huidige elektriciteits-

netten;  
• de oplijsting van maatregelen die in het kader van slimme netten moeten worden geanalyseerd;  
• de opvolging van de ontwikkelingen inzake de injectie van biogas op de gasnetten.  
 
De werkgroep „markt en consument‟ heeft in 2010 volgende onderwerpen behandeld:  
• de uitwerking van een visienota rond verwachte diensten op basis van slimme meters vanuit consument en 

sector;  
• de oplijsting van de mogelijke bedreigingen als gevolg van de invoering van slimme meters;  
• opvolging van de consultatienota in verband met regulatoire aspecten van slimme meters opgesteld door de 

koepel van Europese energieregulatoren (ERGEG);  
• de opmaak van een inventaris van lessen die getrokken kunnen worden uit lopende projecten/studies rond 

slimme netten en het opstellen van een lijst van aan te pakken regulatoire issues hieromtrent.  
 
Daarnaast vergaderden beide werkgroepen ook een aantal maal gezamenlijk omtrent gemeenschappelijke the-
ma‟s (diensten en functionaliteiten van slimme meters, de rollen die de verschillende bedrijven zullen opnemen in 
de markt,…).  
 
Op 5 oktober 2010 vond in het kader van ViA ook een rondetafel plaats over de slimme meter, met als focus de 
mogelijke impact op de energieconsument. Op deze rondetafel werden de werkzaamheden van het beleidsplat-
form slimme netten en haar werkgroepen toegelicht en werden met name de ervaringen besproken die opgedaan 
worden bij het proefproject inzake slimme meters dat momenteel loopt (zie verder).  
 
Wat de werking betreft van het beleidsplatform „slimme netten‟ inzake de invoering van slimme meters, ligt de 
focus in 2011 op het identificeren van die aspecten die via regelgeving of het optreden van de energieregulator 
worden geregeld om ervoor te zorgen dat een eventuele uitrol van slimme meters positieve effecten heeft voor de 
energiegebruikers.  Verder zullen in de werkgroep „markt en consument‟ alle relevante ervaringen worden opge-
lijst en geanalyseerd met het oog op het trekken van relevante beleidsconclusies en wordt de impact van de 
slimme meters op het marktmodel van de energiemarkt geëvalueerd.  

 

Vlaams Smartgrid Platform (VOKA ea) 

Op 1 april 2010 werd het Vlaams Smart Grid Platform (VSGP) opgericht. Oprichters van de-
ze vzw zijn Voka, Agoria, Telenet, EnergyICT, Xemex, TriPhase, Crompton-Greaves, Ni-
ko/FifthPlay, Electrabel, SPE-Luminus, Eandis, Infrax, VITO, IMEC, IBBT, en KULeuven. Het 
platform wil alle geïnteresseerde betrokkenen bijeen brengen en te ondersteunen bij het tot 
stand brengen van de noodzakelijke randvoorwaarden om de realisatie van slimme netten in 
Vlaanderen te versnellen.  Het VSGP is in eerste instantie een bedrijfsplatform, maar wil te-
gelijk alle relevante spelers aan boord hebben: elektriciteitsproducenten, distributienetbe-
heerders, dienstenbedrijven en industrie, professionele organisaties en kennisinstellingen. 

Om het elektriciteitsnet om te bouwen naar een slim net, is er nog bijzonder veel innovatie en 
onderzoek nodig in uiteenlopende domeinen, waaronder systemen, materialen, communica-
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tie, netwerkmanagement, ICT en de opslag van opgewekte energie. Er moeten ook afspra-
ken worden gemaakt om energie- en technologieleveranciers, onderzoeksinstellingen, finan-
ciers, regulatoren en dienstverleners zoals ICT-bedrijven op elkaar af te stemmen en duur-
zaam te laten samenwerken. Het Vlaams Smart Grids Platform is opgericht om deze zaken 
economisch te faciliteren. Het heeft vier taken: 1) het uitzetten van een strategie en acties, 2) 
het verdedigen van belangen, 3) toegang verschaffen tot een reële testomgeving, 4) project-
ondersteuning. Het platform zou op termijn eveneens gehuisvest worden in de nieuwe Ener-
gyville-campus die in Waterschei wordt gebouwd. Die beslissing moet nog binnen de Raad 
van Bestuur van het VSGP formeel worden genomen.De eerste doelstellingen van het 
Vlaams Smart Grids Platform zijn het realiseren van een grote reële testomgeving en het 
ontwikkelen van concrete implementaties op het gebied van laadinfrastructuur (bv. voor elek-
trische voertuigen), slimme apparaten en netsturing. 

De Vlaamse overheid steunt het platform en kende een werkingstoelage van 480.000 euro 
toe (TIS subsidie via IWT, cf. supra). De middelen van het VSGP zullen voor meer dan de 
helft komen van lidgelden van de deelnemende partners. Het budget voor het project wordt 
geraamd op 2 miljoen euro voor de eerste vier jaar. 

Intussen is het Vlaams Smart Grid Platform operationeel. De werkzaamheden zijn verdeeld 
over drie groepen – “grid intelligence”, “home intelligence” en “grid-connected vehicles”. Per 
groep werden doelstellingen op 2 jaar en op 5 jaar geformuleerd. Er worden roadmaps op-
gemaakt voor het traject naar die doelstellingen toe. Alle partijen kunnen bij het VSGP on-
dersteuning vragen (in tijd en logistiek) om projectideeën die in deze roadmaps passen, te 
helpen uitwerken. Het VSGP subsidieert niet rechtstreeks maar helpt om kwaliteitsvolle pro-
jecten te definiëren die mogelijk via bestaande financieringskanalen (Vlaams, Europees) 
kunnen ingediend worden. Het gaat dan typisch over pilootprojecten, proeftuinen en demon-
stratoren. 

Linear (VITO ea) 

Linear (Local Intelligent Networks and Energy Active Regions)91 is een grootschalig samen-
werkingsverband tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond intelligente elektriciteits-
netwerken, waarbij zowel de industrie als de Vlaamse overheid vanuit de innovatiebudgetten 
een aanzienlijke financiële inbreng hebben. Het project is een van de basiselementen van de 
EIT KIC Innoenergy, waarbij het Benelux co-locatie centrum werkt rond Intelligent energy-
efficient buildings and cities. Linear kadert ook in het doorbraakproject “Groen Stedenge-
west” van VIA. 

VITO coördineert Linear en vormt samen met de K.U.Leuven, IBBT en Imec het hart van het 
onderzoek, dat financieel ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. Laborelec is een 
belangrijke partner met industriële expertise die bijdraagt in het onderzoek. De andere indu-
striële partners Eandis, Infrax, Telenet, Belgacom, Alcatel Lucent, Fifthplay en SPE-Luminus 
nemen de marktgerichtheid van het project ter harte en dragen bovendien bij door het project 
inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Het onderzoek zal plaatsvinden binnen het kader 
van Energyville in Genk-Waterschei. 

Linear wil in Vlaanderen ervaring opbouwen met smart grids. Het wil voor het eerst in Vlaan-
deren op grote schaal actieve vraagsturing implementeren en bestuderen bij reële eindge-
bruikers. Het project loopt tot 2014. Met de resultaten ervan kunnen daarna demonstratiepro-
jecten opgezet worden op de schaal van een stad of regio, om smart grids zo tegen 2020 op 
Vlaams niveau te laten doorbreken. Dit traject wil Vlaamse bedrijven in de energiesector de 
kans geven om zich voor te bereiden op de Europese markt en tegen 2020 mee te kunnen 
spelen op het internationale speelveld. 
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In een eerste fase wordt de technische haalbaarheid in 30 gebouwen getest. Hiervoor wer-
den al eindgebruikers geselecteerd. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de werkelijke 
implementatie volop aan de gang. In de tweede fase wordt de veldtest uitgebreid, verspreid 
over Vlaanderen, waarna de eerste grootschalige evaluaties plaatsvinden. In de laatste fase 
worden bijkomende gebruikers in een residentiële woonwijk geïntegreerd. In die fase wordt 
specifiek ingegaan op smart grids en actieve vraagsturing op wijkniveau. 

MetaPV smart grid (Infrax, LRM, 3E, Vlaamse regering) 

De Vlaamse regering lanceerde in november 2009 met Infrax, de Limburgse Reconversie-
Maatschappij (LRM) en technologiebedrijf 3E en drie andere Europese partners het demon-
stratieproject „MetaPV Smart Grid‟ in Opglabbeek en Lommel. Het wordt een demonstratie 
van een intelligent netwerk op reële grootte met intensief gebruik van fotovoltaïsche cellen 
voor residentieel en industrieel gebruik. Het netwerk zal 128 huishoudens in Opglabbeek 
bedienen met 4 kWp en een intelligente doos en 31 bedrijven met een installatie van 200 
kWp op een industrieterrein in Lommel92. De Vlaamse overheid investeert er 40 miljoen euro 
in. Europa trekt er 5,5 miljoen euro voor uit. Het project loopt tot maart 2014.  

Virtuele elektriciteitscentrale (VITO) 

VITO bouwt samen met Group Machiels de eerste Belgische Virtual Power Plant, de „Po-
werMatcher‟ een virtuele elektriciteitscentrale, die vraag en aanbod van de deelnemende 
actoren actief beheert. De centrale zou in 2010 in gebruik genomen worden93. De technologie 
werd voor het eerst ontwikkeld door het Energy Research Centre in Nederland waarmee 
VITO samenwerkt. De Powermatcher is een architectuur- en communicatieprotocol die de 
invoering van Smart Grids vergemakkelijkt.  

Kosten-batenanalyse slimme meters 

De Europese Derde Elektriciteits- en Gasrichtlijn bepaalt dat er in elke lidstaat voor 3 sep-
tember 2012 een economische evaluatie moet gebeuren van de kosten en baten van slimme 
meters voor de markt en de individuele consument op lange termijn. De Europese Commis-
sie heeft verduidelijkt94 dat zij van mening is dat indien de kostenbatenanalyse niet plaats-
vindt in 2020 80% van alle afnemers een slimme meter hebben. Indien een lidstaat wel een 
kostenbatenanalyse uitvoert, moeten in 2020 80% van de afnemers waarvoor er een positie-
ve analyse is bekomen een slimme meter hebben.  

De VREG heeft in 2008 al een model laten opstellen voor de uitvoering van een dergelijke 
kosten-batenanalyse. Op basis van de toen bekende parameters en een aantal schattingen 
werd op dat moment een negatieve uitkomst bekomen. Aan de hand van de lopende proef-
projecten en gegevens uit binnen- en buitenland zal een nieuwe en gedetailleerde kosten-
batenanalyse worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomst hiervan kan dan worden beslist 
over de (al- dan niet volledige) uitrol van slimme meters. De Vlaamse regering heeft in een 
ontwerpdecreet opgenomen dat hij in 2012 een economische evaluatie zal voorleggen aan 
het Vlaams Parlement van de kosten en baten voor de markt en de afnemers van de invoe-
ring van slimme meters voor elektriciteit en aardgas95. 
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 IST (2010) Energievoorziening van overal naar overal.  

93
 IST (2010) Energievoorziening van overal naar overal.  
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http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail_m
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 Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op 
minimumlevering van elektriciteit, gas en water en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting 
van de richtlijn 2009/72/EG en de richtlijn 2009/73/EG. 
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Uit het antwoord op een parlementaire vraag96 blijkt dat cruciale criteria voor de beslissing 
over een grootschalige invoer van slimme meters zullen zijn het belang van de consument 
(kostprijs, gerealiseerde energiebesparing, invloed op gedrag, bruikbaarheid van de informa-
tie, verbetering van de dienstverlening, bescherming van de privacy, sociale bescherming, 
…) en de mate waarin de slimme meter de inpassing van decentrale productie bevordert. Bij 
een invoering van slimme meters zal de wetgeving de principes van de werking van deze 
meters en de functionaliteiten die de slimme meters minimaal dienen aan te kunnen moeten 
vastleggen. Tevens zullen ook de doelstellingen van deze meters (o.a. effecten op niveau 
frequentie van facturatie, tijdslijn voor uitrol intelligente meters en slimme netten, …) moeten 
worden vastgelegd. 

Proefprojecten slimme meters 

Er is dus nog geen beslissing genomen over de veralgemeende plaatsing of eventuele mo-
daliteiten van intelligente elektriciteits- en aardgasmeters en ook geen verplichting om slim-
me meters in te voeren. De netbeheerder kunnen zelf initiatieven met als gevolg dat de ont-
wikkelingen in de verschillende netgebieden kunnen verschillen. 

In april 2010 is Eandis in Leest en Hombeek begonnen met een proefproject met een vier-
duizendtal slimme meters. Daarnaast werden door ook 300 slimme meters geplaatst in In-
frax-gebied. De bedoeling van dit eerste proefproject is om enerzijds de verschillende tech-
nologieën via dewelke de meetgegevens kunnen doorgestuurd worden te testen, en 
anderzijds om via het doorlopen van een leerproces een tweede, grootschaliger proefproject 
op te zetten in 2012 met de plaatsing van 40.000 slimme meters. 

De resultaten van dit pilootproject moeten een beter inzicht geven, in de technische moge-
lijkheden en kosten en baten van slimme meters te verwerven. Op basis hiervan zou een 
beslissing over de verdere uitrol van slimme meters worden genomen, rekening houdend 
met het belang van de consument, met name kostprijs, gerealiseerde energiebesparing, in-
vloed op gedrag, bruikbaarheid van de informatie, verbetering van de dienstverlening, be-
scherming van de privacy en sociale bescherming, en daarnaast de mate waarin de slimme 
meter de inpassing van decentrale productie bevordert. 

Voor de verdere uitrol van slimme meters vanaf 2014 is voor het Eandis-gebied een bedrag 
van 1,5 miljard euro voorzien97. Dat bedrag zal doorgerekend worden in het nettarief aan de 
verbruikers. Infrax onderzoekt nog hoe een slim net kan worden gebouwd door enkel slimme 
meters te betalen op strategische plaatsen. 

 

                                                

96
 Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters aan mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoe-
debestrijding over de vzw Vlaams Smart Grid Platform, 22 september 2010. 
97

 Vlaams Parlement Handelingen Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en 
Energie van 28 januari 2010. Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, 
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over slimme elektriciteitsmeters en de kosten 
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7. Ruimtelijk- en vergunningenbeleid 

7.1. Windturbines 

Windplan Vlaanderen: kaart met inplantingsplaatsen, maar wat verouderd 

In het windplan Vlaanderen98 (opgesteld eind jaren negentig van de vorige eeuw) worden 
mogelijke inplantingsplaatsen voor windturbines in Vlaanderen weergegeven. Het is geen 
beleidsplan, maar een digitale kaart met mogelijke inplantingsplaatsen voor windturbines in 
Vlaanderen, rekening houdend met windaanbod, plaatsconfiguraties, landschappelijke in-
passing, netinpassing, milieuvoorwaarden en vogelbeschermingsgebieden. Het geeft ook 
een indicatie van de kostprijs van de geproduceerde energie op de geïnventariseerde loca-
ties. Het resultaat is een digitale kaart van Vlaanderen die door bestuurders, ambtenaren en 
andere actoren als beleidsinstrument kan worden gebruikt.  

Het windplan Vlaanderen is nu niet meer zo relevant bij het inschatten van het windaanbod 
en het bepalen van geschikte (rendabele) gebieden voor de inplanting van windturbines99. 
De kaarten zijn niet geschikt voor de beoordeling van de inplanting van de groter geworden 
turbines. Voor kleine turbines hangt het windaanbod sterk af van lokale omstandigheden en 
is de aanpak in het plan te ruw. Ook de inpassing in de gewestplanbestemmingen is achter-
haald door ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Zones voor windturbines  

Volgens de wetgeving ruimtelijke ordening is de plaatsing van windturbines vergunbaar in de 
bestemmingsgebieden daartoe aangewezen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP‟s)100. 
windturbines kunnen ook rechtstreeks vergund worden in agrarisch gebied (zonder ruimtelijk 
uitvoeringsplan)101. De inplanting van windturbines in nieuwe agrarische gebieden wordt 
steeds voorzien in Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs102.  

Een omzendbrief uit 2006 (zie verder) voorziet o.a. dat de windwerkgroep (zie verder) pro-
actief op zoek gaat naar nieuwe potentiële inplantingzones voor windturbines. Er kunnen 
testlocaties en testvelden voorzien worden voor onderzoek en ontwikkeling van windturbines. 
In de toekomst kan men de hoofdbestemming van zones geschikt voor windturbines aan-
passen of boven de bestaande gewestplanbepaling een overdruk "gebied voor windturbines" 
opleggen, waarbij de onderliggende bestemming behouden blijft. De overdruk "gebied voor 
windturbines" kan ingevoerd worden via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP)103. 

Concreet werden overheidsterreinen geïnventariseerd langs grootschalige infrastructuren 
zoals snelwegen en waterwegen die voor concessie voor de plaatsing van windturbines in 
aanmerking kunnen komen. Na de inventarisatie bleken slechts weinig van deze terreinen 
geschikt. Maar ook positief beoordeelde en toegewezen terreinen stuitten op bezwaar, onder 

                                                

98
 http://www.energiesparen.be/node/917 Vrije Universiteit Brussel, Dienst Stromingsmechanica, ODE Vlaande-

ren, Een windplan voor Vlaanderen. Een onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines. Studie uitgevoerd 
met steun van het Vlaams Gewest, IWT.  
99

 Provincie Oost-Vlaanderen (2009) Addendum aan het PRS. Provinciaal Beleidskader Windturbines 
100

 Agrarische gebieden, gemengde regionale bedrijventerreinen, specifieke regionale bedrijventerreinen voor 
kantoren, wetenschapspark, transport distributie, logistiek, luchthaven gebonden bedrijven… 
101

 Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid art. 36 (nieuw artikel 133). 
102

 Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met be-
trekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
103

 Meer informatie over de ruimtelijke uitvoeringsplannen reeds vastgelegd voor de inplanting van windturbines is 
terug te vinden op geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rup/. Op deze kaart kunnen de zones afgebakend 
voor windturbines aangeklikt worden (vb. Meer-Hoogstraten, Gistel, Kruibeke) en informatie opvragen over het 
RUP-besluit, RUP-voorschriften,...; 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/typevoorschriften/080411_bijlage_typevoorschriften.pdf
http://www.energiesparen.be/node/917
http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1017905&SkipResult=Yes
http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1016939&SkipResult=Yes
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rup/
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andere omwille van ruimtelijke ordening, afkeuring door Monumenten en Landschappen of 
eigendomdiscussie104. 

Provinciale Ruimtelijke Structuurplannen kunnen rekening houden met de inplanting van 
windturbines. West-Vlaanderen105, Oost-Vlaanderen106 en Antwerpen hebben zo specifieke 
provinciale windplannen of beleidskaders voor de inplanting van windturbines uitgewerkt. 
Deze plannen verschillen evenwel in aard en aanpak107. Concreet kunnen de provincies in 
hun provinciale visie zoekzones afbakenen waarin windturbines geplaatst kunnen worden. 
Die afbakening is vaak gerelateerd aan andere infrastructuur, zoals kruispunten van auto-
snelwegen of kanalen of op regionale bedrijventerreinen of stedelijk gebied.  

Verder coördineert de provincie de ruimtelijke initiatieven van gemeenten en keurt zij de ge-
meentelijke planinitiatieven goed. In de gemeentelijke RUP‟s kunnen de gemeenten in af-
spraak met de provincie een kader voorzien voor de inplanting van HE-installaties.  

Stedenbouwkundige vergunning nodig 

Voor het oprichten van windturbines is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor 
kleine windturbines (maximale ashoogte van 15 m) wordt de stedenbouwkundige aanvraag 
ingediend en beoordeeld door het gemeentebestuur. Aanvragen voor middelgrote windturbi-
nes (ashoogte groter dan 15 meter, maximaal vermogen van 300 kW) en grote windturbines 
worden door de Vlaamse regering of de [gedelegeerde] stedenbouwkundige ambtenaar be-
oordeeld. Projectontwikkelaars moeten bij het stedenbouwkundig attest of de vergunnings-
aanvraag een lokalisatienota indienen. Zo‟n lokalisatienota bevat een technische beschrijving 
van het project (hoogte windturbine, wiekdiameter, brongeluid,...) en berekeningen van de 
mogelijke impact, uitgevoerd door internationaal erkende softwareprogramma‟s (geluid, slag-
schaduw) of door erkende deskundigen (geluid, veiligheid). Deze nota toetst het project aan 
het lokaal en provinciaal structuurplan en beschrijft en beoordeelt de relatie met de gestelde 
randvoorwaarden en het afwegingskader van de omzendbrief (zie verder).  

De bestendige deputatie is bevoegd om te oordelen over milieuvergunningen van klasse I-
installaties (daaronder vallen o.a. windturbines vanaf 5.000 kW) en voor beroepsdossiers 
van klasse 2 inrichtingen. Voor klasse 2 inrichtingen (bv. windturbines met een vermogen 
tussen 500 en 5.000 kW) moet een milieuvergunning bij het college van burgemeester en 
schepenen worden aangevraagd. Klasse 3-inrichtingen (bv. windturbines met een vermogen 
tussen 300 en 500 kW) moeten worden gemeld bij de gemeente. Het beoordelingskader 
voor het afleveren van vergunningen voor windturbines dat in de omzendbrief (zie hierna) 
wordt aangereikt is enkel richtinggevend. De gemeenten kunnen dit kader dus zelf nog ver-
der kunnen aanvullen. In de praktijk worden (nagenoeg) geen vergunningen gegeven voor 
windturbines in woonomgevingen. In de eerder landelijke gebieden wordt er een eerder te-
rughoudend beleid gevoerd ten aanzien van kleine windturbines, omwille van hun visuele 
impact op het landschap en de open ruimte, en de mogelijke verstoring van de fauna. 

Omzendbrieven windturbines 2000 - 2006 -  2009 

De nood aan een kader om de beslissingen van gemeenten, provincies en gewest inzake het 
plaatsen van windturbines te verbeteren, werd ingevuld door de omzendbrief EME/2000.01 
van 17 juli 2000 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines”.  

                                                

104
 Inzake waterkracht werden overheidsterreinen in concessie gegeven voor de plaatsing van waterkrachtcentra-

les op het kanaal Mechelen-Leuven. Momenteel zijn er ook centrales operationeel te Mechelen, Boortmeerbeek, 
Kampenhout en Haacht. Er is een overleg lopend voor de plaatsing van waterkrachtcentrales op het Albertkanaal. 
Buiten het Albertkanaal is het resterende potentieel zeer klein. 
105

 http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/afbakening/Pages/windturbines.aspx  
106

 http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/windenergie/index.cfm 
Provincie Oost-Vlaanderen (2009) Addendum aan het PRS. Provinciaal Beleidskader Windturbines.  
107

 http://ode.be/windenergie/beleid-wind/wetgeving 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/afbakening/Pages/windturbines.aspx
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/windenergie/index.cfm
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Die omzendbrief werd in 2006 vervangen door Omzendbrief: EME/2006/01- RO/2006/02 
„Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van (grootschalige) windturbines‟108 
die vertrekkend van de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen rekening wil houden met de invalshoeken natuur, landbouw, woon- en leefmilieu, 
economie, geluid, landschap, veiligheid, recreatie, energierendabiliteit en best beschikbare 
technologie, luchtvaart, radar- en andere golvenverstoring… Volgens deze omzendbrief zijn 
ook windturbines in volgende bestemmingen vergunbaar: industriegebieden, gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen, dienstverleningsge-
bieden, gebieden voor de vestiging van grootwinkelbedrijven, gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en bufferzones.  

De Omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01 „Beoordelingskader voor de inplanting van klei-
ne en middelgrote windturbines‟109 werd op 30 april 2009 bekendgemaakt en omschrijft de 
mogelijkheden voor de inrichting van kleine en middelgrote windmolens. Hij bevat tevens 
beoordelingscriteria met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Deze 
criteria omvatten de wijze waarop de turbine(s) ruimtelijk geïntegreerd is (zijn) in de omge-
ving (afhankelijk van de karakteristieken van de omgeving); het geluid: akoestisch hinder-
element; de slagschaduw; de veiligheid. Het beoordelingskader voor kleine windturbines is 
richtinggevend. De lokale overheden kunnen zelf, vooral uitgaande van de specifieke lokale 
karakteristieken, het kader aanvullen met eigen en verfijnde criteria. 

De Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening kondigde een nieuw ruimtelijk afwegingskader 
aan inzake windturbines ter ondersteuning van vergunningsverlenende overheden. Daartoe 
maakte hij intussen een discussienota op, die bezorgd is aan de interdepartementale wind-
werkgroep (zie verder).  

Milieuvergunning voor windturbines naar gelang vermogen 

Het inplanten van een windturbine vereist volgens de Vlarem-reglementering een milieuver-
gunning of melding van zodra het gezamenlijke vermogen van de windturbines de grens van 
300 kW overschrijdt110. De procedure verschilt naar gelang de grootte van de installatie. Klei-
ne installaties (300-500 kW) vallen onder de klasse III regels, waarvoor een melding moet 
worden ingediend bij de gemeente. Parken met een vermogen van 500 tot 5.000 kW zijn 
klasse II waarvoor de gemeente de vergunning aflevert. Parken met een vermogen groter 
dan 5.000 kW (of 5 MW) zijn klasse I inrichtingen waarvoor de provincie de vergunning afle-
vert (cf. deel 2, hoofdstuk 5 lokaal beleid). 

Windenergieprojecten vallen in de MER-reglementering onder de categorieën van projecten 
die aan de project-m.e.r. worden onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemo-
tiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen, zover de activiteit betrekking heeft op 20 wind-
turbines of meer, of op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kun-
nen hebben op een bijzonder beschermd gebied. In principe moet enkel voor deze projecten 
een project-MER opgesteld worden. 

Interdepartementele windwerkgroep 

De omzendbrief grootschalige windturbines voorziet ook in de oprichting van de zogenaam-
de Interdepartementale Windwerkgroep. Deze Windwerkgroep is samengesteld uit 17 verte-
genwoordigers van kabinetten, administraties en deskundigen inzake o.a. milieuvoorwaarden 
(geluid, slagschaduw, veiligheid), ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, na-
tuur, landbouw en energie.  

                                                

108
 Omzendbrief EME/2006/01 - RO/2006/02 van 12 mei 2006: Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

inplanting van (grootschalige) windturbines en persbericht (pdf, 61 kB) bij de omzendbrief windturbines 
109

 Zie Omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01 (pdf, 168 kB) Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en 
middelgrote windturbines en brochure (pdf, 845 kB) bij de omzendbrief kleine en middelgrote windturbines. 
110

 rubriek 20.1.6. van Vlarem I 

http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1015075&SkipResult=Yes
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/wind_omzendbrief_pers.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Wetgeving/Windenergie/Omzendbrief_LNE_200901_RO.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/Wetgeving/Windenergie/Informerend_gedeelte_Omzendbrief_Kleine_en_Middelgrote_Windmolens.pdf
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De vergunningverlenende overheden (de provinciale gewestelijk stedenbouwkundig ambte-
naar voor de stedenbouwkundige vergunning en de bestendige deputatie van de provincie 
voor de milieuvergunning) kunnen over voorgestelde projecten het advies van de Windwerk-
groep inwinnen. De Windwerkgroep beoordeelt op basis van een lokalisatienota of project-
voorstellen voldoen aan de criteria uit de omzendbrieven. De belangrijkste redenen tot wei-
gering van vergunningsaanvragen blijken in de praktijk te zijn:  

 strijdigheid met de planologische bestemming van het gebied 

 aanvraag met verkeerde procedure en onvolledig aanvraagdossier 

 niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening van de omgeving (visuele impact 
op het landschap (open ruimte en verstoring fauna) afstand tot de perceelsgrens,…)  

 de gegronde bezwaren die werden ingediend naar aanleiding van het openbaar on-
derzoek 

 omwille van het veiligheidsaspect en de visuele en geluidshinder 

Naast projectadvies geeft de Windwerkgroep ook beleidsadviezen. De Windwerkgroep heeft 
bijvoorbeeld de huidige omzendbrief voorbereid. De Windwerkgroep geeft ook advies over 
de provinciale beleidsplannen en probeert zo de verschillende provinciale plannen op het-
zelfde niveau te brengen. 

Positief geadviseerde en vergunde windturbines111 

 Aanvraagdossiers Aangevraagde  
turbines 

Positief geadvi-
seerde turbines 

Vergunde turbines 

2004 -2008 54   66 

2008 16 76 40  

2009 65 305 119 198112 

 

Werkzaamheden Interdepartementale Windwerkgroep in 2011 

In Vlaanderen waren eind 2010 156 windturbines operationeel, samen goed voor een geïn-
stalleerd vermogen van bijna 265 MW. In Vlaanderen groeide het opgesteld vermogen aan 
windenergie in 2010 met ongeveer 26 MW aan, een groei van 11% (2009: + 56 MW of 30%). 
Uit de werkzaamheden van de Interdepartementale Windwerkgroep valt af te leiden dat de 
groeivertraging eerder van tijdelijke aard zal zijn. Eind 2010 was ongeveer 200 MW vergund. 
D.w.z. dat er formeel een bouw- en milieuvergunning is afgeleverd, maar in de meeste geval-
len lopen nog beroepsprocedures. De Interdepartementale Windwerkgroep heeft bovendien 
voor een groot aantal andere projecten voor een totaal vermogen van ongeveer 400 MW al 
een positief advies verstrekt. 

De Werkgroep heeft zich voorgenomen om een actieplan op te stellen voor het wegwerken 
van de juridische en praktische belemmeringen voor windenergie. De rechtstreekse vergun-
ning van windturbines in agrarisch gebied is één van de maatregelen die de proceduretijd 
verkort voor het realiseren van windturbines in geschikte locaties in agrarisch gebied (cf. su-
pra). Daarnaast wil de Werkgroep stimuleren dat de prioritaire locaties op industriegebieden 
maar vooral in de havens ook effectief en efficiënt benut worden. Eind 2010 werd gestart met 
een grondige evaluatie van de Omzendbrief. In dat kader zal ook de mogelijke verbetering 
van de werking van de Interdepartementale Windwerkgroep aan bod komen113. 

                                                

111
 Dirk Van Mechelen, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Financiën en be-

groting en ruimtelijke ordening. Vraag nr. 87, van 3 maart 2008, van Rudi Daems en energiesparen.be 
112

 http://www.valerietaeldeman.be/index.php?option=com_content&view=article&id=94:week-van-de-energie-
windturbines-in-maldegem&catid=34:actueel 
113

 VEA ondernemingsplan 2011. 

http://www.valerietaeldeman.be/index.php?option=com_content&view=article&id=94:week-van-de-energie-windturbines-in-maldegem&catid=34:actueel
http://www.valerietaeldeman.be/index.php?option=com_content&view=article&id=94:week-van-de-energie-windturbines-in-maldegem&catid=34:actueel
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Beperkingen vanuit luchtvaart en militaire veiligheid 

De (federale) richtlijnen betreffende de bebakening van hindernissen voor de luchtvaart wer-
den vastgelegd in de Circulaire Bebakening Hindernissen CIR-GDF 03 en hebben ook impli-
caties voor de plaatsing van windturbines. Belangrijker voor de praktijk zijn evenwel de mili-
taire veiligheidsbeperkingen en de geografische restricties door mogelijke interferenties met 
de radarsystemen van Belgocontrol voor de controle van het Belgische luchtruimradars. Als 
gevolg hiervan blokkeerde Belgocontrol tot en met 2009 alleen al de bouw van 22 windturbi-
nes voor een totaal van 66 MW. Door de ontslagnemende federale regering en interne pro-
blemen binnen Belgocontrol blijft dit dossier vast zitten. 

7.2. Zonnepanelen en zonneboilers 

Het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers is in principe vergunningsplichtig. De 
Vlaamse Regering heeft de plaatsing in een groot aantal gevallen echter van deze verplich-
ting vrijgesteld waardoor vandaag in de meeste gevallen zonnepanelen en zonneboilers (op 
daken) vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Deze vrijstelling geldt niet voor vrijstaande 
constructies van zonnepanelen of over andere constructies die energie opleveren.  

Situatie tot 1 september 2008  

Tot 1 september 2008 was er een beperkte vrijstelling voor het plaatsen van zonneboilers en 
zonnepanelen tot 20 % van het hellend dakvlak. Ook voor zonnepanelen op platte daken 
was er geen vergunning nodig (sinds 2000)114. In het geval van specifieke voorschriften in 
verkavelingvergunningen, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
werden m.b.t. het plaatsen van zonneboilers en zonnepanelen de volgende afspraken ge-
hanteerd: plaatsen van panelen tot 20 % van het dakvlak waren vrijgesteld; voor de plaatsing 
van 20 tot 50 % van het dakvlak moest een afwijking aangevraagd worden; voor het plaatsen 
van meer dan 50 % van het dakvlak moest een wijziging aangevraagd worden. 

Vrijstellingsregeling tot 1 december 2010 

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar het plaatsen van zonneboilers en zon-
nepanelen waarvoor de verschillende overheden ook belangrijke subsidies gaven, werd de 
vrijstellingsregeling aangepast. Sinds 1 september 2008115 was in principe geen stedenbouw-
kundige vergunning meer nodig voor zonnepanelen of zonneboilers op hellende daken van 
gebouwen, als die tenminste geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Hiermee bedoelt 
men dat de zonnepanelen ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde hel-
ling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd, ofwel tussenin of ter 
vervanging ervan zijn geplaatst en dus zelf als dakbedekking dienst doen. 

Zonnepanelen en zonneboilers op een plat dak waren al vrijgesteld. Wel was het zo dat de 
plaatsing niet uitdrukkelijk verboden mocht worden in lokaal geldende stedenbouwkundige 
voorschriften of verkavelingsvoorschriften. Aangezien die voorschriften vaak het materiaal-
gebruik beperken tot pannen en leien was er vaak toch een stedenbouwkundige vergunning 
nodig. Ook bij beschermd erfgoed was vrijstelling niet mogelijk. 

                                                

114
 De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van zonneboilers of fotovoltaïsche zon-

nepanelen (behalve in bepaalde beschermde gebieden of gebieden met bijzondere voorschriften) wordt voorzien 
in art. 3, 5°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de [...] werken [...] waar-
voor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 
115

 Omzendbrief RO2008/02 van 18 juli 2008: Zonnepanelen en zonneboilers geïntegreerd in hellende dakvlak-
ken van gebouwen en de relatie met verordenende bepalingen in verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen 
van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/wind_circulaire.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/wind_circulaire.pdf
http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1017331&SkipResult=Yes
http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1017331&SkipResult=Yes
http://codex.vlaanderen.be/ALLESNL/wet/zoekexec.vwp?wetid=1016978&SkipResult=Yes
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Vrijstellingsregeling vanaf 1 december 2010 

Het Vlaams parlement wijzigde in juni 2010 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Door 
deze wijziging wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken quasi altijd vrijgesteld van 
stedenbouwkundige vergunning, en dit vanaf 19 augustus 2010 (datum van inwerkingtreding 
van de wijziging van de Codex). Dat geldt niet wanneer de zonnepanelen of zonneboilers op 
een plat dak meer dan 1 meter boven de dakrand uitsteken, wanneer de stedenbouwkundige 
voorschriften letterlijk de plaatsing van zonnepanelen verbieden of bij onvergunde woningen 
of woningen waarop allerlei stedenbouwkundige overtredingen rusten die nog niet geregula-
riseerd zijn. De vrijstelling geldt vanaf 1 december 2010 ook voor zonnepanelen op monu-
menten, in stads- en dorpsgezichten of in beschermde landschappen. In dat geval is een 
machtiging nodig van het agentschap Ruimte en Erfgoed. Vanaf 1 december 2010 kunnen 
gemeenten via een stedenbouwkundige verordening wel de plaatsing van zonnepanelen 
meldingsplichtig maken.  

7.3. Biomassa en WKK 

Milieuvergunningsreglementering 

Voor een conversiecentrale voor biomassa116 is steeds een bouw- en milieuvergunning no-
dig. Maar niet voor elke installatie geldt dezelfde vergunningsregeling. Hetzelfde geldt voor 
vast opgestelde motoren (al dan niet met elektriciteitsproductie en al dan niet in warmte-
krachttoepassing) en stookinstallaties. Voor de details wordt verwezen naar Vlarem I. Bij 
wijze van voorbeeld kan worden vermeld dat voor verbranding of meeverbranding, al dan 
niet als experiment, met of zonder energiewinning en met of zonder terugwinning van stoffen 
van biomassa-afval in de meeste gevallen een klasse 1-inrichting (bevoegde overheid in 
eerste aanleg is het provinciebestuur). Er is een vrijstelling van de milieuvergunning voor de 
verbranding van onbehandeld hout (of gecertificeerde houtpellets) in installaties met een 
nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW, enz. 

Verder bevat Vlarem II sectorale milieuvoorwaarden (vnl. luchtemissienormen) voor verbran-
ding van biomassa en biomassa-afval en voor stookinstallaties en energiecentrales (zie de 
normen voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties van biomassa-afval (art. 5.2.3 
bis. en volgende), motoren met inwendige verbranding (art. 5.31.1.1. en volgende). en stook-
installaties (art. 5.43.2.1.1. en volgende)). In een aantal gevallen gelden specifieke normen 
die afwijking van de algemene sectorale normen, bv. voor gasmotoren gevoed met biogas 
(voor CO), dieselmotoren gevoed met vloeibare biomassaproducten (voor NOX) en stookin-
stallaties gevoed met biomassa. 

Ruimtelijke voorschriften voor vergistingsinstallaties 

Voor het bouwen van een vergistingsinstallatie is altijd een stedenbouwkundige vergunning 
nodig. Vergistingsinstallaties kunnen in principe ingeplant worden in zowel industrie- als 
agrarisch gebied. In de praktijk is het zo dat de inplanting in agrarisch gebied aan andere of 

                                                

116
 Vlarem maakt een onderscheid tussen biomassa en biomassa-afval. Biomassa zijn producten, bestaande uit 

plantaardige materialen of delen daarvan van landbouw of bosbouw, die kunnen worden gebruikt om de energie-
inhoud terug te winnen, alsmede biomassa-afval; Biomassa-afval:zijn de volgende als brandstof gebruikte afval-
stoffen: plantaardig afval van land- en bosbouw; plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de op-
gewekte warmte wordt teruggewonnen; vezelachtig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de 
productie van papier uit pulp, dat op de plaats van productie wordt meeverbrand en waarvan de vrijgekomen 
energie wordt teruggewonnen; kurkafval; en houtafval, met uitzondering van houtmateriaal dat als gevolg van een 
behandeling met houtbeschermingsmiddelen of van het aanbrengen van een beschermingslaag, gehalogeneerde 
organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten, met inbegrip van met name dergelijk houtafval dat 
afkomstig is van constructie- en sloopafval; 
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bijkomende voorwaarden onderworpen wordt117. Op 19 mei 2006 keurde de Vlaamse Rege-
ring een aanpassing van de omzendbrief over de inplanting van mestverwerking- en vergis-
tingsinstallaties in landbouwgebied goed (RO/2006/01). Hierdoor werd o.a. de inplanting van 
installaties voor vergisting van groenteafval en speciaal geteelde gewassen mogelijk. Vergis-
tingsinstallaties tot 60.000 ton kunnen ingeplant worden in agrarisch gebied, indien ze vol-
doen aan randvoorwaarden inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit. De omzendbrief verdui-
delijkt dat tot 40% stromen die niet direct afkomstig zijn van land- en tuinbouw meevergist 
kunnen worden118. 

Milieubeleidsovereenkomst elektriciteitssector over SO2 en NOx (2010-2014) 

Er werd een (nieuwe) milieubeleidsovereenkomst (MBO) gesloten tussen de Vlaamse over-
heid en de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) om tussen 
2010 en 2014 de SO2- en NOx- emissies van installaties van elektriciteitsproducenten te 
verminderen. Deze MBO vervangt de MBO van 2005-2009 en werd afgesloten in het kader 
van de uitvoering van de Europese NEC-richtlijn (National Emission Ceilings) inzake de be-
strijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging. De nieuwe MBO geldt voor de be-
staande, grotere elektriciteitsproductie-installaties waarin fossiele brandstoffen en/of biomas-
sastromen worden gestookt, in 2008 verantwoordelijk voor meer dan 90% van de SO2- en 
NOX-emissies van de elektriciteitssector. Nucleaire installaties, waterkracht, windturbines, 
kleinere gas- en dieselmotoren, kleinere WKK‟s … vallen niet onder de MBO. De MBO zou 
rekening houden met de verwachte stijging van de NOX-emissies van WKK-motoren (van 
zowel installaties die voor eigen gebruik produceren als elektriciteitsproducenten). Ook zou 
de Vlaamse Regering bijkomende maatregelen nemen voor de installaties die niet onder de 
nieuwe MBO vallen indien zou blijken dat de globale doelstelling van 11 kton NOX voor de 
sector in de toekomst dreigt overschreden te worden119. 

 

7.4. Gebouwen 

Aanscherping huidig EPB-beleid 

In 2009 werden door een wijzigingsbesluit de EPB-eisen aangescherpt. Voor projecten met 
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010 verstrengt het E-peil 
van woningen van E100 naar E80 en wordt vereist dat de buitenmuren en daken van alle 
types gebouwen beter geïsoleerd worden. Het verlaagde E-peil kan bereikt worden door ex-
tra energiebesparende maatregelen en/of door de inzet van bvb. warmtepompen, zonneboi-
lers of zonnepanelen. Daardoor ontstaat een bijkomende stimulans voor deze HE-bronnen. 
Door een verdere verlaging komen immers steeds meer hernieuwbare energie-opties in 
beeld. Een laag E-peil heeft ook recht op een vermindering van de onroerende voorheffing120. 

Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie verplicht voor gebouwen > 1000m²  

In uitvoering van de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen verplicht 
het besluit van de Vlaamse regering van 11 maart 2005121 een haalbaarheidsstudie voor al-

                                                

117
 www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_vergisting.pdf ODE, Brochure, Vergisting 

118
 ODE, Brochure Vergisting. www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_vergisting.pdf  

119
 Milieubeleidsovereenkomst met elektriciteitssector om uitstoot zwaveldioxide en stikstofoxide te verminderen. 

01/10/2010, Persbericht van minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/milieubeleidsovereenkomst-met-elektriciteitssector-om-uitstoot-
zwaveldioxide-en-stikst 
120 De korting bedraagt 20% van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor woongebouwen met een E-peil van 
E60 of lager en 40% voor woongebouwen met een E-peil van E40 of lager. De vermindering is geldig gedurende 
10 jaar. 
121

 het Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 
maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het valk van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, 
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ternatieve energiesystemen voor nieuwe gebouwen122 met een vloeroppervlakte van meer 
dan 1000 m2 voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 
februari 2008. Deze studie heeft betrekking op de technische, milieukundige en economische 
haalbaarheid van alternatieve energiesystemen. Op dit ogenblik worden volgende systemen 
als alternatieve energiesystemen gezien: systemen op basis van HE-bronnen (biomassa-
ketel, zonneboiler en fotovoltaïsche panelen), WKK en warmtepompen voor verwarming en 
bereiding van sanitair warm water. In het ministerieel besluit van 11 januari 2008123 werd 
vastgelegd welke technieken in de haalbaarheidsstudie te onderzoeken zijn, afhankelijk van 
de functie en de grootte van het gebouw.  

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsi-
dies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het 
belang van de bouwheer om de studie al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle 
resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn. De haalbaarheidsstudie moet 
ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen 
van de stedenbouwkundige vergunning. De haalbaarheidsstudie dient ondertekend te wor-
den door de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en door de bouwheer, en dient door de 
bouwheer 3 jaar bijgehouden te worden.  

Te onderzoeken technieken in de haalbaarheidsstudie 

Bestemming Bruikbare 
vloeropp 
in m² 

Stad/blokverwarming 
of – koeling indien 
beschikbaar 

WKK Warmtepomp 
voor ver-
warming 

Biomassaketel Zonneboiler of 
warmtepompboiler 

PV  

Wonen < 5000 x x   x x 

 ≥ 5000 x x x x x x 

Kantoor < 5000 x x    x 

 ≥ 5000 x x x x  x 

Onderwijs < 5000 x x    x 

 ≥ 5000 x x x x  x 

Industrie < 5000 x x    x 

 ≥ 5000 x x x x  x 

Gezondheidszorg  x x x x x x 

Sport  x x x x x x 

Handel < 3000 x x    x 

 ≥ 3000 x x x x  x 

Bijeenkomstgebouw < 3000 x x    x 

 ≥ 3000 x x x x  x 

 

Ook aandacht voor warmtenetten 

Nu de warmtenetten aangeduid en gepubliceerd zijn op www.energiesparen.be, moeten alle 
betrokkenen vanaf 1 november 2008 het gebouw toetsen aan de beschikbaarheid voor 
stads/blokverwarming of -koeling. Dit geldt voor alle gebouwen die zich - in vogelvlucht - op 
minder dan 500 m van de aangeduide warmtenetten bevinden. Indien de warmteleverancier 
aangeeft dat hij geen warmte meer ter beschikking heeft of wenst te leveren, is een verder 
onderzoek niet nodig.  

                                                                                                                                                   

 

wat betreft de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen (publicatie 23 november 
2007) 
122

 Het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnen-
temperatuur te bekomen 
123

 het ministerieel besluit houdende het vaststellen van nadere regels met betrekking tot het invoeren van de 
haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen (publicatie 11 januari 2008) 
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Vanaf 2012 toepassing hernieuwbare energie bij nieuwbouw verplicht? 

In uitvoering van de Europese doelstellingen om tegen 2021 'bijna-energieneutrale' wonin-
gen te bouwen, is in een nieuw ontwerpdecreet ingeschreven dat er vanaf 2014 de verplich-
ting zou gelden om in elke nieuwbouw voor een bepaald minimumpercentage hernieuwbare 
energie te produceren124. Het percentage zou worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit op 
basis van een VITO-studie. Daarbij zou ook aandacht gaan naar groene warmte. 

Een beleidsvoorbereidende studie is in 2010 uitgevoerd om na te gaan wat de impact is van 
een minimumaandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening van nieu-
we gebouwen. Daarbij werd ook de praktische uitvoerbaarheid onderzocht en hoe dit mini-
mumaandeel kan berekend worden, maximaal rekening houdend met de bestaande EPB-
rekenmethodes. 

 

8. Ander voor hernieuwbare energie relevant beleid 

8.1. Communicatie en sensibilisering 

VEA website, publicaties en campagnes 

Het VEA heeft een uitgebreid informatieaanbod inzake milieuvriendelijke energieproductie, 
vooral voor de doelgroep particulieren. 

Op de website www.energiesparen.be kunnen gezinnen en bedrijven heel wat informatie 
vinden over energiebesparende investeringen en de financiële ondersteuningsmaatregelen 
die ze daarvoor kunnen bekomen. Het VEA stelt tevens verschillende publicaties en brochu-
res ter beschikking125.  

Met de campagne „Kies voor groene warmte‟126 heeft VEA in de zomer van 2010 gezinnen 
willen informeren en aanmoedigen om woningen en sanitair water te verwarmen met een 
zonneboiler, warmtepomp of houtpelletketel. Enkele bekende Vlamingen werden ingescha-
keld om de campagne te ondersteunen. Onder het motto „Ik heb de zak zien zonnen …‟ wer-
den op 21/06/2010 25.000 gratis zonnedouchezakken uitgedeeld aan de stations. 

VREG website, publicaties en initiatieven 

De VREG heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk afnemers te motiveren over de moge-
lijkheden en kansen die de vrije Vlaamse energiemarkt hen biedt, en hen bijstaan om hun 
weg te vinden op deze markt. De belangrijkste doelgroepen van de VREG zijn de eindafne-
mers van elektriciteit en aardgas aangesloten op het Vlaamse distributienet (privé-personen, 
zelfstandigen en vrije beroepen, bedrijven en overheden, de ondernemingen uit de energie-
sector (leveranciers, netbeheerders en producenten van groene stroom en WKK) en de zo-
genaamde prosumenten, verbruikers die zelf instaan voor (een deel van) hun energieproduc-
tie (bv. zonnepaneleneigenaars). 

De VREG-website is de belangrijkste bron van informatie, samen met de VREG-nieuwsbrief. 
De VREG stelt ook jaarlijks een communicatieplan op. Voor 2011 is daarin o.a. opgenomen 
dat de VREG een nieuwe infofiche zal publiceren over wat men moet doet als men zonnepa-

                                                

124
  “Artikel 11.1.3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: De Vlaamse Regering kan bij het bepa-

len van de EPB-eisen voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, vast-
leggen dat een minimumniveau van energie uit hernieuwbare energiebronnen moet worden gehaald.” 
125

 Zie www.energiesparen.be 
126

 www.energiesparen.be/groenewarmte. 
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nelen heeft geplaatst. De VREG wil in 2011 ook een basispakket energie uitwerken of een 
module rond energie in de eindtermen van onderwijs. 

Gesubsidieerde vzw‟s met uitvoeringstaken 

Verschillende verenigingen vormen het contactpunt voor VEA voor overleg met de sectoren, 
en worden hiervoor structureel ondersteund met een werkingssubsidie om de realisatie van 
de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake milieuvriendelijke energieproductie te ondersteunen 
via hun platformwerking en via informatieverspreiding. Het gaat concreet om ODE Vlaande-
ren (hernieuwbare energie), Cogen Vlaanderen (warmtekrachtkoppeling), Biogas-E (vergis-
ting) en Quest (kwaliteitscentrum). Het VEA legt de prioriteiten vast in de jaarlijkse werkpro-
gramma‟s en volgt de werkzaamheden van deze vzw‟s op via stuurgroepen, de 
overlegplatformen en bilaterale vergaderingen. Voor 2011 is een werkingssubsidie voor ODE 
voorzien van 90.000 euro, voor Cogen 134.000 euro en voor Biogas-E 90.000 euro127. 

ODE en AO ondersteunden open bedrijvendag met focus op HE 

ODE en het Agentschap Ondernemen verleenden hun medewerking aan de organisatie van 
de open bedrijvendag128 op 3 oktober 2010, die in het teken stond van hernieuwbare energie. 
Een vijftigtal hernieuwbare energiebedrijven openden hun deuren, waaronder de windparken 
van Electrawinds in Brugge en Kortrijk en de zonnepanelenfabrikant Photovoltech in Tienen. 

8.2. Kwaliteitsbeleid 

Sectorconvenant met zonne-energiesector en de distributienetbeheerders 

Op 8 juni 2004 tekende voormalig Vlaams minister voor Energie Bossuyt een sectorconve-
nant voor thermische zonne-energietoepassingen in Vlaanderen. Deze overeenkomst tussen 
de Vlaamse overheid, de zonne-energiesector en de distributienetbeheerders legt een reeks 
van engagementen vast voor 5 jaar, voor een duurzame groei van de zonneboilermarkt. De-
ze sectorovereenkomst wil een stabiel marktontwikkelingskader bieden door duidelijke af-
spraken met betrekking tot het behoud van het huidige subsidiesysteem en de evolutie van 
de premiehoogte, de kwaliteit van de geleverde diensten en geplaatste zonneboilersys-
temen; het in kaart brengen van de reële opbrengsten van de zonne-energiesystemen.  

QUEST: kwaliteitscentrum voor kleinschalige duurzame energiesystemen 

In 2007 werd een kwaliteitscentrum “Quality Centre for Sustainable Energy Technologies - 
QUEST” opgericht129. Deze vzw is operationeel sedert 2009 en wil een neutraal en onafhan-
kelijk systeem voor kwaliteitsbewaking bij de toepassing van kleinschalige duurzame ener-
giesystemen (hernieuwbare energie en restenergie) ontwikkelen, in praktijk brengen en be-
heren. Er wordt een totale kwaliteitsbenadering nagestreefd, gaande van ontwerp en 
dimensionering, over componenten tot en met de installatie en de inbedrijfstelling130. 

Het kwaliteitssysteem voor netgekoppelde fotovoltaïsche zonne-energie-systemen en voor 
bedrijven die deze systemen installeren, voorziet vereisten voor de offerte en de verkoop-
overeenkomst, een verslaggeving over de controle bij installatie, de bezorgde documentatie 
aan de klant, het ontwerp van de installatie en de gebruikte componenten, etc. De kost voor 
de erkenning bedraagt 1.950 euro voor grote installatiebedrijven tot 5 werknemers en 3.000 
euro voor installatiebedrijven met meer dan 5 werknemers (met 10% korting voor leden van 
BelPV) en is geldig gedurende 2 jaar. Sedert maart 2009 kunnen aanvragen worden inge-
diend. 

                                                

127
 VEA ondernemingsplan 2011 

128
 www.openbedrijvendag.be 

129
 http://www.questforquality.be/nl/node/19 

130
 Op basis van http://www.ideg.info/index.cfm?n01=spotlight 
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Het EHPA kwaliteitslabel voor gestandaardiseerde elektrisch aangedreven warmtepompen 
voor woningverwarming (met of zonder bereiding van sanitair warm water en een maximum 
thermisch vermogen van 100 kW) is gebaseerd op de reglementeringen en voorwaarden van 
EHPA i.e. European Heat Pump Association. Het voorziet minimale COP vereisten, een 
checklist voor de installatiehandleiding en de gebruikershandleiding en de minimale gege-
vens op het typeplaatje. Quest is de operator door het Vlaamse WPP (Warmtepomp Plat-
form) de Waalse RBF (Renewable Business Facilitator) belast met het behandelen van certi-
ficatiedossiers, sedert 2010.  

Er zijn kwaliteitssystemen in ontwikkeling voor huishoudelijke thermische zonne-
energietoepassingen voor warm water (zonneboilers) en voor ventilatiesystemen met warm-
teterugwinning. Quest zal zich later ook nog richten op kleine windenergiesystemen, biomas-
sa-energie (bvb pelletkachels), passiefhuistechnologie, e.a. 

De financiering steunt op een basissubsidie van de Vlaamse overheid (VEA), aflopend over 
7 jaar, met een progressieve cofinanciering vanuit de sectoren waarvoor kwaliteitssystemen 
worden uitgewerkt en vanuit de andere gewesten. Ook zullen een deel van de kosten gedra-
gen worden door de bedrijven (klanten). Stichtende leden zijn de sectorfederaties Belsolar 
en Ventibel en de kenniscentra 3E , IMEC, De Nayer Instituut (Lessius) en ODE Vlaanderen, 
WTCB.  

In oktober 2010 werden de eerste bedrijven door Quest gecertificeerd. Op dit moment heb-
ben drie Vlaamse bedrijven een Quest-erkenning voor PV (Ecostream, Izen, Belgian Energy 
Systems)131.  

8.3. Opleidingsbeleid 

VDAB faciliteert opleidingen inzake alternatieve energie 

In het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) dat de Vlaamse Regering en de sociale 
partners in de SERV afsloten op 18 december 2009 wordt benadrukt dat het beschikken over 
werknemers met de juiste competenties een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie 
van de doelstellingen op het vlak van de vergroening van de economie. 

In uitvoering van het WIP organiseert de VDAB opleidingen rond „„groene‟ jobs‟ en jobs voor 
„beroepen van de toekomst‟132. Het gaat om 135 opleidingstrajecten over de periode 2010-
2011. Voor groene beroepen is een budget van 212.915 euro beschikbaar gesteld, voor be-
roepen voor de toekomst‟ 480.000 euro (zie kader). Ook de commissie Werk van het Vlaams 
Parlement heeft de VDAB gevraagd een voortrekkersrol op te nemen op het vlak van de 
ontwikkeling van opleidingen voor „groene‟ jobs.  

Tegelijk plaatst de VDAB deze initiatieven in perspectief133. De VDAB stelt dat een transitie 
naar een „groene‟ economie veeleer behoefte heeft aan bijsturing en aanpassing van be-
staande competenties dan wel de ontwikkeling van nieuwe curricula. Het onderscheid tussen 
een groen en een conventioneel beroep is moeilijk te maken en is volgens de VDAB niet erg 
zinvol. Een evenwicht tussen generieke „groene‟ competenties en vergroende, upgedate 

                                                

131
 http://www.questforquality.be/gmap_search  

132
 De VDAB omschrijft groene technologie als het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe technieken die oplos-

singen brengen voor de uitdagingen op het vlak van energie en omgeving, waarvan de belangrijkste te vinden zijn 
in volgende industriële takken: Zonne-en windenergie, Bio-brandstoffen (ethanol, biodiesel, algen…), Transport-
technologie (elektrische wagens, batterijen, brandstofcellen), Slimme netwerken, Landbouw, Watertechnologie. 
De VDAB wijst er wel op dat als gevolg van de mondiale „„groene‟‟ tendenzen vrijwel alle beroepen een transitie 
ondergaan door de toepassing van het duurzaamheidsprincipe op het vlak van de productie van goederen, ener-
gie en de productieprocessen zelf. Er zijn ook een aantal nieuwe taken die te maken hebben met compleet nieu-
we niches (veelal in de onderzoeks- en ontwerpfasen). 
133

 Nota aan de raad van bestuur van de VDAB, 8 september 2010. 
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technische competenties blijkt belangrijker voor de ontwikkeling van een „groene‟ economie 
dan gespecialiseerde „groene‟ competenties (zie figuur). Ook is de kwalitatieve en kwantita-
tieve omvang van de competentieontwikkeling nodig voor een transitie naar een groenere 
economie minder omvangrijk dan gedacht. De competenties uit een traditionele economie 
zijn even nuttig in een „groene‟ economie. Het tekort aan ingenieurs en technisch hoger ge-
schoolden is volgens de VDAB een belangrijker probleem. 

De integratie van aspecten van duurzame ontwikkeling en zorg voor het milieu in de be-
staande leer- en opleidingstrajecten zal dus volgens de VDAB een groter effect sorteren dan 
de ontwikkeling van nieuwe opleidingsstandaarden. „Groene‟ generieke competenties moe-
ten ontwikkeld worden bij alle werknemers en bij de arbeidsreserve want finaal vormen ze 
een onderdeel van elke toekomstige job. De VDAB kiest voor een brede, mobiliserende aan-
pak die is aangewezen naast een sectorale benadering omdat door een te eenzijdige aan-
dacht voor een sectorale benadering bedrijven innovatiekansen kunnen mislopen en zo ook 
nieuwe „groene‟ markten. 

Belang van generieke tov gespecialiseerde „groene‟ competenties134 

 
 
Op korte termijn (2010-2011) organiseert de VDAB opleidingen in uitbesteding voor kansen-
groepen op het vlak van energiebesparing in gebouwen, en in eigen beheer een opleiding 
plaatsen van zonnepanelen (in de bestaande „dakcentra‟, aangevuld met Oudenaarde). Een 
opleidingstraject „isoleren van ruwbouw en dak‟ wordt uitgewerkt i.s.m. Syntra. Andere moge-
lijkheden worden verkend door de sectoraccountmanagers met de sectoren en werkgevers-
organisaties, en door de lokale accountmanagers met de bedrijven uit hun regio. Dit overleg 
moet resulteren in een aantal opleidingstrajecten die kunnen georganiseerd worden binnen 
de voorziene financiële middelen voor het WIP. 
 
Op langere termijn (2011-2014) wil de VDAB een strategie ontwikkelen rond de vergroening 
van de competenties van de werknemers en werkzoekenden. De VDAB wil op een termijn 
van 3 jaar de gewijzigde technische competenties implementeren in de bestaande oplei-
dingsprogramma‟s en de ontwikkeling van „groene‟ generieke competenties integreren in alle 
opleidingen. De pijlers van deze „groene‟ VDAB strategie zijn: 
 Het vervullen van een voortrekkersrol op het vlak van de integratie van milieu- en vei-

ligheidsaspecten in de competentieontwikkeling van cursisten  

 Focus op alle VDAB doelgroepen (zowel werkzoekenden, leerlingen en werknemers) 

 Integratie van de ontwikkeling van „groene‟ generieke competenties in de opleidingen.  
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 Ontwikkeling van sector- en beroepsspecifieke „groene‟ competenties in de finaliteits-
opleidingen (in eerste instantie binnen de bouwsector) 

 Het aangaan van „groene‟ partnerschappen. met private en of publieke stakeholders.  

 De „„groene‟‟ vacatures meer traceerbaar maken 

 Zorgen voor een gepaste kwalificatie en eventuele certificering van het eigen instruc-
tiepersoneel. 

 
Men wil tevens sectoren en stakeholders systematisch bevragen om de „duurzaamheids-
trends‟ te capteren en een duidelijk beeld te behouden van de noden van de bedrijven. 

HE-opleidingen bij de VDAB135 

Plaatsen van zonnepanelen is een module in de opleiding dakdekker maar kan ook als afzonderlijke 
module aangevraagd worden. Deze opleiding wordt gegeven in Hasselt, Hamme en Roeselare. Begin 
2011 wordt deze opleiding ook in Herentals aangeboden. Het plaatsen van zonnepanelen (uitsluitend) 
op pannen daken gaat ook door in Oudenaarde bij de opleiding onderhoudsarbeider. 

Installateur van zonnepanelen (waar het elektrisch gedeelte aangeleerd wordt) gaat door in alle centra 
waar residentiele elektriciteit gegeven wordt, nl. Herentals, Schoten, Hasselt, Wondelgem, Anderlecht, 
Heverlee en Brugge. 

Plaatsen van zonneboilers is een module in de opleiding sanitair maar kan ook als afzonderlijke modu-
le aangevraagd worden. Deze opleiding gaat door in Oostende, Hamme, Heverlee, Anderlecht en 
Hasselt.  

In alle bouwberoepen wordt aandacht geschonken aan de EPB-regelgeving. De EPB-
aandachtspunten worden in alle opleidingen meegenomen, zowel wat de verticale, de horizontale als 
de schuine gebouwenschil betreft (muren, vloeren, daken). Bij alle beroepen, ruwbouw en afwerking, 
wordt aan deze regelgeving aandacht besteed. Het gaat hier echter eerder om groene handelingen 
binnen de opleiding waarvan het percentage gestelde groene handelingen verschilt van opleiding tot 
opleiding. 

Competent 

De SERV maakt de beroepscompetentieprofielen in Competent136. Bestaande functieprofie-
len in de bouw worden herschreven en voor de nieuwe beroepen worden nieuwe functiepro-
fielen worden aangemaakt.  

Werkgevers zullen met Competent snel en efficiënt beroepsactiviteiten kunnen beschrijven 
en het kennen en kunnen dat nodig is om deze taken goed uit te voeren. De nieuwe profielen 
zijn veel beknopter en zullen tegelijkertijd toch meer informatie bevatten. Experten en ge-
mandateerden van sectorale sociale partners en SERV-onderzoekers zullen via digitale 
werkbanken sneller de beroepscompetentieprofielen en standaarden kunnen maken en ac-
tueel houden.Werknemers en werkzoekenden zullen met de informatie in Competent zich 
een eerste idee kunnen vormen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De VDAB zal 
met deze gegevens werkzoekenden kunnen matchen op basis van hun competenties. Oplei-
ders zullen er inspiratie kunnen opdoen voor cursussen en modules. Standaarden voor het 
ervaringsbewijs hangen vast aan het gerelateerde beroepscompetentieprofiel. 

De bouwsector is momenteel expertengroepen aan het samenbrengen om de vereiste geac-
tualiseerde en nieuwe profielen aan te leveren. Voor de concrete invulling van deze profielen 
zal de sector gebruik maken van Competent. De SERV bekijkt met de sector hoe en waar 
elementen van duurzaam bouwen via Competent kunnen worden verwerkt. 
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 Zie tevens www.vdab.be/opleidingen. 

136
 voor meer uitleg over Competent, zie http://www.serv.be/competentieteam/competent 
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Kwalificatieregeling en opleidingen installateurs kleinschalige HE-installaties 

Het VEA werkt in overleg met de andere gewesten en de federale overheid aan kwaliteits-
vereisten voor installateurs van kleinschalige hernieuwbare-energie-installaties die zullen 
gelden in gans België. De Europese richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG) verplicht de 
lidstaten om tegen 31 december 2012 zo‟n een kwaliteitsregeling uit te werken. Meer be-
paald gaat het om kleinschalige warmwater- en verwarmingsketels op biomassa, fotovolta-
ische en thermische systemen op zonne-energie en ondiepe geothermische systemen en 
warmtepompen. 

De gewesten werken in samenspraak met de kennis- en opleidingscentra en de sectorvere-
nigingen tevens aan een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor installateurs. Instal-
lateurs die slagen voor het theoretische en praktische examen ontvangen een bewijs dat 
erkend zal worden in heel België en in alle EU-lidstaten. Om hun bewijs te behouden, zullen 
de installateurs opfriscursussen moeten volgen over de evoluties van de diverse technolo-
gieën. In het najaar van 2010 werd de aanbestedingsprocedure opgestart om een algemeen 
kader voor deze kwalificatieregeling uit te werken. De concrete invulling van de opleidingen 
wordt uitgewerkt in de loop van 2011 en 2012. Hiervoor zal eind 2011 een openbare aanbe-
steding worden uitgeschreven. Hiervoor is een budget van 150.000 euro voorzien. Bijko-
mend zal worden bekeken op welke manier het Vlaamse Gewest kan aansluiten bij het initia-
tief van de Europese Commissie (DG Energy) „Qualifying the building workforce‟. Dit initiatief 
werd gelanceerd om lidstaten te ondersteunen om de kennis en de kwaliteitszorg van de 
bouwprofessioneel op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verbeteren137. 
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