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Opzet en toelichting bij dit document  
 

Onderhavig document betreft het geactualiseerd Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP) als 

federale bijdrage voor het definitieve geïntegreerde Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021-

2030 voor België, in de context van Art.3 van Verordening 2018/1999 van het Europees Parlement en 

de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot 

wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 

663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, 

Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de 

Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013”. 

Dit document werd initieel gecompileerd door de federale administraties bevoegd voor energie en 

klimaat en dient als insteek voor politieke bespreking.  Onderstaand vindt u de geactualiseerde versie 

van de eind 2018 aan de Europese Commissie gecommuniceerde tekst, die geactualiseerd werd om 

als dusdanig de aanvullingen en aanpassingen op de huidige stand van zaken en de aanbevelingen 

van de Europese Commissie, de stakeholders en de publieksconsultatie in de tekst te weerspiegelen. 

De voorstellen tot wijziging, toevoeging of versterking van de in deze bijgewerkte versie van het FEKP 

vervatte maatregelen  zijn, rekening houdend met bovenstaande,het resultaat van de besprekingen 

tijdens de diverse bijeenkomsten van de interkabinettenwerkgroep van 23 september, 30 

september, 3 oktober en 7 oktober 2019, en gebaseerd op de voorstellen van de Federale Task Force 

"FEKP" (waarin deskundigen zijn samengebracht van de verschillende diensten die betrokken zijn bij 

de ontwikkeling en uitvoering van beleid en maatregelen).  

 

Situering 
Het Belgische geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP) zal samen met deze van de 

overige Europese lidstaten het fundament vormen van de Unie voor Energie en klimaat, één van de 

belangrijkste pijlers van het Europese project van de Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker.  

De geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplannen hebben tot opzet strategische 

planningsdocumenten te zijn met een holistische, geïntegreerde aanpak en in het perspectief van 

een transitie die coherent is met de langetermijndoelstellingen. Daarnaast zijn ze een belangrijk 

instrument voor het rationaliseren, integreren en stroomlijnen van de verschillende rapporteringen 

inzake energie- en klimaatbeleid aan de Europese Commissie.  

De plannen hebben tot doel bij te dragen tot een robuust en functioneel Governance proces dat 

dynamisch, betrouwbaar en transparant is en ingezet wordt tussen de lidstaten onderling en de 

Commissie. Dit Governance proces dient bij te dragen tot een gecoördineerde en coherente aanpak 

van de uitvoering van de Europese doelstellingen inzake energie en klimaat op horizon 2030. Het 

wenst eveneens een geïntegreerd systeem te vormen voor planning, rapportage en opvolging. 

Bovendien dient het de naleving van de Europese internationale klimaatverbintenissen alsook 

beleidscoherentie en stabiliteit op lange termijn te verzekeren met het oog op investeringszekerheid. 

De plannen dienen te worden opgesteld voor een periode van 10 jaar. De eerste periode loopt van 

2021 tot 2030 met een eerste actualisering die uiterlijk op 30 juni 2024 en daarna op uiterlijk 1 

januari 2034, en daarna om de tien jaar dient te gebeuren conform artikel 14 van de governance 

verordening, tenzij wordt toegelicht waarom het plan niet hoeft te worden geactualiseerd.  



5 
 

De Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie kwamen tijdens 

de trilogen over “governance” Verordening van juni 2018 overeen dat de ontwerpplannen ingediend 

moeten worden tegen eind december 2018. Een jaar later op 31 december 2019 moet het finale 

NEKP aan de Commissie bezorgd worden.  

De Europese Commissie engageert zich om ten laatste 6 maanden voor indiening van de finale 

plannen haar aanbevelingen op het ontwerpplan van de lidstaten te formuleren. Deze aanbevelingen 

van de Europese Commissie verschenen op 18 juni 2019. 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-

union/national-energy-climate-plans).  

Conform artikel 9 lid 3 van de governance- verordening dienen lidstaten in hun geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplan terdege rekening te houden met deze aanbevelingen. Een lidstaat 

die besluit geen gevolg te geven aan een aanbeveling of een aanzienlijk deel daarvan, moet dit 

motiveren en zijn redenen openbaar maken. 

Conform diens artikel 10 moet elke lidstaat ervoor zorgen dat het publiek in een vroeg stadium 

effectieve kansen krijgt om deel te nemen aan de opstelling van het definitieve plan (wat betreft de 

plannen voor de periode 2021-2030), ruim voordat het wordt aangenomen.  In juni-juli 2019 werd 

een publieksbevraging gehouden zodat burgers en belanghebbenden hun mening over het 

ontwerpplan konden geven (https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging). 

Conform artikel 11 zal elke lidstaat overeenkomstig nationale regels een klimaat- en energiedialoog 

op verschillende niveaus opzetten, waarin lokale overheden, maatschappelijke organisaties, de 

bedrijfswereld, investeerders en andere betrokken partijen en het brede publiek actief kunnen 

participeren en de verschillende mogelijke scenario's, ook op lange termijn, voor het energie- en 

klimaatbeleid kunnen bespreken, en de vooruitgang kunnen beoordelen, tenzij de lidstaat al een 

structuur heeft ingevoerd die datzelfde doel heeft. Op federaal niveau vond op 13 september 2019 

een dialoog plaats met de belanghebbenden (zie bijlagen.). 

Conform artikel 12 identificeert elke lidstaat de mogelijkheden voor regionale samenwerking en 

raadpleegt hij naburige lidstaten, onder meer in regionale-samenwerkingsfora. Indien de lidstaat die 

het plan opstelt dit gepast acht, mag hij andere lidstaten of derde landen die belangstelling hebben 

getoond, raadplegen. Elke lidstaat vermeldt in zijn ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en 

klimaatplan de wijze waarop rekening is gehouden met de opmerkingen van de geraadpleegde 

lidstaten of derde landen.  Op 4 september 2019 vond een regionaal overleg over het ontwerp van 

NEKP plaats (https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/regionale-consultatie). 

In lijn met bovenstaande artikels moet het ontwerp NEKP met andere woorden bijgewerkt worden 

om deze inbreng te weerspiegelen.  

 

Belgische coördinatie van het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 
De coördinatie van de voorbereiding van de plannen tussen de gewesten en de federale Staat 

gebeurt in België in de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en het Energie-overleg tussen gewesten en 

de federale Staat (ENOVER) die hiervoor een gezamenlijke Stuurgroep in het leven hebben geroepen. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de klimaat- en energieadministraties uit elk gewest en van 

de federale overheid. NKC en ENOVER keurden daartoe een mandaat en werkmethodologie voor de 

Stuurgroep goed.   

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/regionale-consultatie
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Na ontvangst van alle afzonderlijke plannen zorgden de stuurgroep en de voor elke dimensie van de 

Energie-Unie opgerichte specifieke werkgroepen, voor de integratie van de gewestelijke en federale 

bijdragen dat uiteindelijk resulteerde in een ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en 

klimaatplan dat op 19 december goedgekeurd werd door het overlegcomité en kort erna tijdig aan 

de Europese Commissie werd bezorgd. 

De overlegorganen NKC en ENOVER keurden op 6 mei 2019 een nieuwe vrij analoge werkwijze goed 
ter opmaak van het finaal geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan. Deze voorzag o.a. in de 
opmaak van een technische overzichtsnota waarin de incoherenties en ontbrekende elementen 
geïdentificeerd werden alsook de link tussen maatregelen en doelstellingen van het ontwerp NEKP 
beter uitgebouwd werden.  Deze werkmethode voorziet ook dat de analyse van de 
publieksconsultatie en de aanbevelingen van de Europese Commissie in eerste instantie gebeurt op 
entiteitsniveau, met het oog op de actualisering van de entiteitsspecifieke plannen. De stuurgroep 
kan indien nodig, op vraag van de entiteiten, faciliterend optreden in dit proces. In de herfst van 
2019 zorgen de stuurgroep en de specifieke werkgroepen per dimensie, met een belangrijke rol 
weggelegd voor de coördinatoren, voor de integratie van de aanpassingen m.b.t. de 
entiteitsspecifieke beleidsplannen o.b.v. de bijdragen uit het interkabinettenoverleg. Enover en NKC 
staan via het politieke niveau in voor de opmaak van het finale plan. Hierbij wordt de stuurgroep van 
nabij betrokken om te waken over de coherentie en correctheid van het NEKP. De initieel 
vooropgestelde timing diende echter hier en daar bijgesteld te worden o.w.v. de politieke situatie en 
regeringsvormingen na de federale en gewestelijke verkiezingen van mei 2019 die een invloed 
hadden op het behalen van de deadlines inzake de entiteitsspecifieke plannen waardoor de 
daaropvolgende stappen ook vertraging opliepen. Het ontwerp van finaal geïntegreerd nationaal 
plan dient te worden voorgelegd aan het overlegcomité ter goedkeuring tegen uiterlijk 18 december 
2019 en aan de Europese Commissie overgemaakt tegen ten laatste 31 december 2019.  
 

Federale Invulling 
Werkmethodologie 

Een federale taskforce, voorgezeten door DGs voor energie en leefmilieu van respectievelijk de FOD 

Economie en FOD Gezondheid, werd opgericht om de werkzaamheden te coördineren. Het 

engagement en bijdragen van andere bevoegde FODs en entiteiten (onder andere mobiliteit & 

transport, regie der gebouwen, financiën, defensie, justitie, buitenlandse zaken ,...) met het oog op 

hun inhoudelijke input voor toekomstige maatregelen waren hiervoor cruciaal.  

Het algemene doel van de task force is/was de identificatie van federale maatregelen op basis van 

het interfederaal energiepact, en deze – inclusief de adviezen en andere relevante voorstellen - te 

integreren wat uiteindelijk geleid heeft tot dit ontwerp. 

Door de gewesten gevraagde aanvullende beleidsmaatregelen 

Het op 18 december 2018 door het Overlegcomité goedgekeurde ontwerp NEKP vermeldt dat: 

“De Federale overheid er zich toe verbindt om tegen eind maart 2019 de voorstellen te onderzoeken 

die de Gewesten hebben overgemaakt in het kader van het NEKP, met de bedoeling deze voorstellen 

uit te voeren. Als deze niet afdoende blijken zal de Federale overheid alternatieve federale 

beleidslijnen en maatregelen voorstellen met een gelijkaardige impact als de vragen waaraan niet 

tegemoet kon gekomen worden.” 

Op 10 mei 2019 keurde de Ministerraad van de federale regering de indicatieve lijst van federale 

begeleidende maatregelen ter ondersteuning van de Gewestelijke maatregelen in het kader van het 

Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Deze maatregelen 
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zullen worden besproken met de Gewesten met het oog op het verhogen van de ambities van België 

richting een koolstofarme economie.  

Het op 18 december 2018 door het Overlegcomité goedgekeurde ontwerp NEKP vermeldt ook dat: 

“De Federale overheid verbindt zich ertoe om tegen eind juni 2019 haar maatregelen te kwantificeren 

in termen van middelen. Inzake minstens de federale gebouwen en voertuigen en de NMBS gebeurt 

tegen die datum ook de kwantificering in termen van resultaten.” 

Op 10 mei 2019 keurde de Ministerraad een indicatieve lijst goed van bijkomende door de gewesten 

gevraagde federale begeleidende maatregelen vermeld in hun plannen, daarin staat: 

 “De kostenberekening en de budgettaire impact van de federale PAM-maatregelen die het voorwerp 

uitmaken van deze nota, worden uitgevoerd door de bevoegde Ministers in juni 2019.” 

 

Inhoud 
Het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP) is in belangrijke mate geïnspireerd op de Federale 

Energiestrategie zoals goedgekeurd door de federale regering op 30 maart 2018.  

Met de goedkeuring van het interfederaal energiepact als onderdeel van die federale 

energiestrategie, herbevestigde de federale regering haar engagement om de Overeenkomst van 

Parijs te implementeren, door in te zetten op de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De 

federale regering zet daarmee de bakens uit voor een energiesysteem dat een continue, duurzame 

en betaalbare energievoorziening kan garanderen en bevestigt haar streven om dit zo efficiënt 

mogelijk te doen. Het energiepact vormt hiermee een stevige basis voor de uitwerking van het 

geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplan en de federale insteek daarvoor.  

 

De klimaat- en energietransitie van ons economische weefsel vereist echter niet alleen een 

gemeenschappelijke ambitie, maar ook de daadkracht van elk van de betrokken 

beleidsverantwoordelijken om concrete maatregelen uit te werken. De omvang en tijdshorizon van 

deze uitdaging brengt met zich mee dat er buiten de gevestigde kaders moet durven gedacht worden 

en over de betrokken legislaturen heen moet gekeken worden. Dit is noodzakelijk met het oog op het 

behalen van de doelstellingen van de federale energiestrategie, het energiepact, het Europese 

Klimaat- en Energiekader en de Overeenkomst van Parijs. 

 

Naast het pact en de input van alle betrokken federale administraties en entiteiten en analyses van 

het federaal planbureau, vormden ook het interparlementaire klimaatoverleg, de input van de 

adviesraden,  de aanbevelingen van de Europese Commissie, de resultaten van de bevraging van de 

burgers en belanghebbenden, de resultaten van de regionale consultatie, evenals de 

aandachtspunten vanwege de gewesten belangrijke inspiratiebronnen.  
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Leeswijzer  
Het ontwerp FEKP volgt zo veel mogelijk de structuur en nummering vooropgesteld door verordening 

voor de energie-unie COM(2016) 759 final/2 in de versie zoals in de goedgekeurde algemene 

benadering van de Raad van de EU van 18 december 2017. Het deel A bevat de context, 

doelstellingen en maatregelen van het beleid. Deel B, dat op nationaal niveau wordt uitgewerkt en 

geen deel uitmaakt van onderhavig document, bevat prognoses van het huidige en geplande beleid 

alsook een impactanalyse van de voorgestelde maatregelen. Het Deel B zal hoofdzakelijk bestaan uit 

cijfers en analyses, zij betreft een nationale oefening die beheerd wordt door de gezamenlijke 

Enover-NKC WG Projecties, bestaande uit energie- en klimaatexperten en voorgezeten door het 

Federaal Planbureau. De stuurgroep zal er ook op toezien dat de stroomlijning van beide delen 

gegarandeerd blijft. 

Voor de beleidsmaatregelen onder de dimensies decarbonisatie en energie-efficiëntie in de deel 3.1 

Decarbonisatie, incl. hernieuwbare energie) en 3.2 (energie-efficiëntie) (van het plan wordt in het 

onderhavige document afgeweken van de vooropgestelde structuur om beter rekening te kunnen 

houden met de grote overlap tussen beide dimensies. Energie-efficiëntie maatregelen hebben 

immers vaak een impact op de broeikasgasemissiereducties en het aandeel hernieuwbare energie 

doelen en vice-versa. Daarom werd ervoor gekozen om deze hoofdstukken samen te behandelen en 

volgens sectoren in te delen aangevuld met een transversaal gedeelte. In het Nationale Energie- en 

Klimaatplan zullen deze gescheiden zijn.  

Voor elk van de voorgestelde doelstellingen (deel 2) en beleidslijnen en maatregelen (Policies & 

measures (PAMs)) (deel 3) wordt de brontekst expliciet aangegeven, door middel van de toevoeging 

van een referentieletter in superscript. Zo geeft de toevoeging “A “aan dat de doelstelling of 

maatregel zijn oorsprong vindt in het interfederale Energiepact, staat “B“ voor de Interparlementaire 

gemeenschappelijke verklaring n.a.v. de COP23 en zo verder. De volledige lijst met referenties wordt 

weergegeven onderstaand en in bijlage als “Bronnen van de maatregelen en doelstellingen”.  

Verder wordt voor de doelstellingen en maatregelen ook steeds aangegeven of ze op Belgisch BE, of 

gemengde bevoegdheid federaal en gewestelijk FED/REG, dan wel op federaal vlak FED van 

toepassing zijn. 
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Bronnen van de maatregelen, doelstellingen en aanbevelingen 
 

A. Energiepact Visienota  

 Belgisch Interfederaal Energiepact: Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie  

B. Interparlementair klimaatoverleg 2017 

 Interparlementaire gemeenschappelijk verklaring over het Belgische klimaatbeleid (13/11/2017) 

 http://weblex.irisnet.be/data/annexes/uploads/cop23/VerklaringCOP23.pdf 

C. Federale EnergieEnergie Strategie 

 Federale EnergieEnergie Strategie, Regeringsbeslissing van vrijdag 30 maart 2018 powerpoint 

 http://www.premier.be/sites/default/files/articles/federale%20energiestrategie.pdf 

D. Vlaams Parlement Resolutie 2017 : Resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid 

 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220596 

E. Federale Raad Duurzame Ontwikkeling 

 Advies federale inbreng in het NEKP 2030 goedgekeurd op 30/05/2018 

 https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf 

F. ICEDD TNO Aether T&M 2017 

http://www.klimaat.be/files/3315/0537/7367/Evaluation_federal_PAMs_July_2017_corr.pdf 

G. Plan Air Climat Energie Wallon: Documents soumis à consultation 

https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-

consultation.html?IDC=6238&IDD=127763 

H. Voorstel interparlementaire resolutie over het klimaatbeleid van België Voorbereiding COP 24 

(10/10/18) Goedgekeurd met unanimiteit door de speciale commissie klimaat ene duurzame 

ontwikkeling met unanimiteit http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319001.pdf 

I. Vlaamse energievisie zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 mei 2017 

J. Input FIDO bilateraal gesprek 23/04/2018  

K. Task Force Climate Related Financial Disclosures Euronext, FSMA, NBB and Belgian Ministry of 

Finance Show Joint Support for the TCFD Recommendations https://www.fsb-tcfd.org/wp-

content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf 

L. Input FOD Mobiliteit na lezing kabinet Bellot  

M. Input Defensie na lezing kabinet Vandeput  

N. Input FOD Volksgezondheid aangaande productnormen  

O. Input Regie der Gebouwen (zie bijlage) 

P. Advies CRB Concrete maatregelen voor het federale deel van het Nationaal energie-klimaatplan 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc18-1750.pdf 

Q. Akkoord van Parijs https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

R. OECD (2017) : http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-

overview.pdf; G20 (2009) : http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html ; G7 

(2017) : https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf; Semestre européen (2018) : 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf; 

Conseil Supérieur des Finances (2009) : 

https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_fisc_2009_0

9.pdf 

S. Informatierapport van de Senaat over de ‘burden-sharing’ (lastenverdeling) 
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/infor

matieverslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_nl.html  

T. CREG Conseil consultatif du gaz et de l’électricité, 25/06/2018 : Antwoord adviesvraag: Verwijzend 

naar Advies cc161221-068, 21/12/16 en Advies cc161019-067, 19/10/2016 

U.  Nationaal Pact voor Strategische Investeringen – september 2018 - Verslag van het Strategisch 

Comité https://www.premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Report_FULL-NL_WEB_FINAL.pdf 

V. Federale Raad Duurzame Ontwikkeling: Advies over het nationaal pakte inzake strategische 

investeringen en de transitie naar een koolstofvrije samenleving - https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07n.pdf 

http://weblex.irisnet.be/data/annexes/uploads/cop23/VerklaringCOP23.pdf
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/federale%20energiestrategie.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220596
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf
http://www.klimaat.be/files/3315/0537/7367/Evaluation_federal_PAMs_July_2017_corr.pdf
https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-consultation.html?IDC=6238&IDD=127763
https://energie.wallonie.be/fr/plan-air-climat-energie-2030-deuxieme-phase-de-consultation.html?IDC=6238&IDD=127763
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319001.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/03/Press-Release-TCFD-Brussels-Announcement-FINAL-22-Mar-2018.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc18-1750.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Belgium-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_fisc_2009_09.pdf
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_fisc_2009_09.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatieverslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_nl.html%20
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatieverslag/20170206_Burden-sharing/20170206_Burden-sharing_nl.html%20
https://www.premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Report_FULL-NL_WEB_FINAL.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07n.pdf
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W. Ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030, https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-

document/document/0901355780248d71 

X. Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030: concept nota aan de Vlaamse Regering 

20/07/2018 (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105)  

Y. Aanbeveling van de Commissie van 18/06/2019 over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- 

en klimaatplan van België voor de periode 2021-2030 C(2019) 4401 final en (SWD(2019) 211 final : 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_rec_nl.pdf & 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf 

 

Z. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: Advies betreffende de federale inbreng in het Nationaal 

Energie- en Klimaatplan 2030 - https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf  
AA. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: Advies van de FRDO over het ontwerp van Nationaal 

Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP): https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf  
BB. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, CRB en gewestelijke raden : Advies over het ontwerp van 

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP) : https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf 
CC. Aanbevelingen van de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester  

DD. Aanbeveling van de Commissie van 18/06/2019 over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- 

en klimaatplan van België voor de periode 2021-2030 (SWD(2019) 211 final : 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf 

EE. Resultaten nationale publieksbevraging ontwerp NEKP: 

https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/resultaten-nekp.pdf 

FF. Regionale consultatie BE ontwerp NEKP, 4/9/19: 

GG. https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/regionale-consultatie Federale 

stakeholdersdialoog, 13/9/19 In bijlage 

 

 

 

 

  

https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780248d71
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780248d71
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1418105
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_rec_nl.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a02n_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2019a03n.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/be_swd_en.pdf
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/resultaten-nekp.pdf
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DEEL A: Federale insteek bij NATIONAAL PLAN 

1. Overzicht en procedure voor de vaststelling van het plan  

Op federaal niveau werd een taskforce opgericht, geleid door de AD Energie en de AD Leefmilieu en 
gecoördineerd door twee federale coördinatoren van de respectieve leidende administratie (zie 
hoofdstuk ‘context’).  

 

1.0 Governance 

 

1.1. Samenvatting1  

i.  politieke, economische, milieu en maatschappelijke context van het plan; 

ii.  overkoepelende strategie voor de vijf dimensies van de energie-unie; 

iii.  overzichtstabel met de belangrijkste doelstellingen, beleidslijnen en maatregelen van het 
plan. 

1.2. Overzicht van de huidige beleidscontext  

i. energiesysteem op nationaal en EU-niveau en beleidscontext van het nationaal plan;  

De verantwoordelijkheden betreffende het economische en energiebeleid zijn verdeeld tussen de 

federale overheid en de regionale overheden (Vlaanderen, Wallonië en Brussels hoofdstedelijk 

gewest).  

De wet van 8 augustus 1980 legt de verdeling vast van de bevoegdheden voor Energie.   

Hernieuwbare energiebronnen blijven voor het grootste deel behoren tot de exclusieve competentie 

van de gewesten, hoewel de federale overheid ook verantwoordelijk is voor het reguleren van de 

ontwikkeling van offshore windparken aangezien de territoriale wateren tot haar bevoegdheid 

behoren. Verschillende coördinatieorganen werden opgericht om de communicatie tussen federale en 

regionale overheden te faciliteren. De prioriteiten gesteld door de huidige federale regering 

betreffende energiebeleid kunnen als volgt worden samengevat: 

— Het verzekeren van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en nemen van de nodige 
maatregelen om generation adequacy te verbeteren; 

— Het bijdragen tot de vervollediging van de Europese interne energiemarkt en de ontwikkeling 
van strategische en geïnterconnecteerde Europese energienetwerken waarbij gestreefd wordt 
naar een groter flexiliteitspotentieel binnen het energiesysteem; 

— Het aanbieden van een stabiel en gunstig investeringsklimaat dat innovatie bevordert en 
voorspelbaarheid bieden door langetermijngaranties; 

— Het monitoren van de energieprijs om de betaalbaarheid van de energiefactuur voor industrie 
en huishoudens te garanderen en tegelijk ook het concurrentievermogen vrijwaren 

— Het creëren van een interfederale langetermijn-energievisie en een “energiepact” tussen de 
federale overheid en de gewesten.  

                                                           
1 zal deel uitmaken van de integratie-oefening na ontvangen van entiteitsspecifieke plannen van de gewesten, i.e. in finale NEKP 
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De verantwoordelijkheden betreffende klimaatbeleid zijn verdeeld tussen de federale overheid en de 

gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

Door het voeren van een flankerend beleid op het gebied van fiscaliteit, biobrandstoffen, fietsen, 

productnormen, federale energie-efficiënte overheidsgebouwen en spoorwegen zal de regering de 

Gewesten ondersteunen bij hun klimaatbeleid alsmede hun luchtkwaliteitsbeleid. Samen met de 

geplande offshore windenergie zal dit flankerend beleid de federale bijdrage vormen aan de 

realisatie van de Belgische doelstellingen van het klimaatenergiepakket 2020 en 2021-2030 van de 

EU2.  

Gezien België’s federale structuur en de bevoegdheidsverdeling werden verschillende structuren 
gecreëerd om consultatie en samenwerking te promoten tussen de verschillende overheidsniveaus en 
coherentie te verzekeren binnen de acties van de federale Staat en haar entiteiten. Het centrale 
coördinatieorgaan inzake het nationaal klimaatbeleid is de Nationale Klimaatcommissie (NKC) die is 
opgericht door het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 en die belast is met de opmaak en 
opvolging van het Nationaal Klimaatplan en de uitvoering van internationale en Europese 
rapporteringsverplichtingen.  Daarnaast is er ook het samenwerkingsakkoord van 15 juni 2018 
betreffende de burden sharing 2013-2020 tussen de federale overheid en de Gewesten. 

 

ii. beschrijving van het huidige energie- en klimaatbeleid gelieerd aan de vijf dimensies van de 
energie-unie;  

Het interfederaal “energiepact” werd goedgekeurd eind 2017. Zij werd goedgekeurd door hun 

respectieve regeringen3 in de maanden daaropvolgend. Deze visie zet de bakens uit voor het Belgische 

energiebeleid voor de periode 2030-2050 maar bevat ook acties die geïmplementeerd moeten worden 

op korte termijn. 

De prioriteiten kunnen als volgt worden samengevat: 

— Ontwikkelen van een koolstofarm model voor de productie, consumptie en bevoorrading van 
elektriciteit; 

— Verzekeren van low-carbon heating and cooling; 

— Verzekeren van een duurzaam transportsysteem; 

— Aanmoedigen van innovatie voor een koolstofarme maatschappij. 

Deze strategische doelstellingen zouden België moeten in staat stellen een veilig, duurzaam en 

consumentgericht energiemodel te garanderen waarbij de kostprijs voor de gezinnen en de industrie 

binnen de perken wordt gehouden en erop wordt toegezien dat de internationale engagementen 

betreffende energie- en klimaatverandering worden behaald. 

De federale regering keurde het energiepact goed op 30 maart 2018 als onderdeel van de federale 

energiestrategie,  om de volgende centrale doelstellingen te realiseren: 

                                                           
2 Regeerakkoord  oktober 2014  
3 De Waalse en Brusselse regeringen keurden het Energiepact goed op 14 December 2017. Op 30 maart 2018  keurde ook de federale 

regering het energiepact goed. Op dezelfde dag verwelkomde .Dede Vlaamse Regering dehet Energiepact als een belangrijke ambitienota 
voor de verdere implementatie van de noodzakelijke energietransitie en engageert zich om werk te maken van die transitie naar een 
haalbare, betaalbare, aanvaardbare, veilige en koolstofarme energievoorziening, die de bevoorradingszekerheid garandeert en de 
klimaatdoelstellingen helpt te realiseren, in het kader van een brede Vlaamse aanpak inzake energie, klimaat, ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, industrie, wonen etc. 
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— De introductie van een energienorm om de concurrentiekracht van onze bedrijven te 
vrijwaren; 

— De ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme om nieuwe investeringen in 
productiecapaciteit aan te trekken om onze bevoorradingszekerheid veilig te stellen; 

— Het instellen van een doorgedreven monitoringsstructuur om de 
bevoorradingszekerheidsituatie, de evolutie van de energieprijs, de impact op het klimaat en 
de nucleaire veiligheid. Op basis van deze recurrente evaluaties, kunnen mogelijk bijkomende 
beleidsmaatregelen worden geïntroduceerd; 

— De uitwerking van het geïntegreerde Nationaal Energie- en Klimaatplan in samenwerking met 
de gewestelijke overheden en in nauw overleg met de lidstaten van het Pentalateraal 
Energieforum (PLEF); 

— Het afsluiten van een akkoord over de lastenverdeling tussen de Federale Staat en de 
gewesten met betrekking tot de realisatie van de 2030 doelstellingen (Burden sharing); 

Het creëren van een duidelijk kader voor de ontwikkeling van offshore wind door het bepalen van het 
steunregime voor de laatste 3 concessies, het identificeren van bijkomende zones voor offshore 
ontwikkeling in het marien ruimtelijk plan 2020-2026 en het voorbereiden van een nieuw steunregime 
voor deze bijkomende zones. 

 

iii. de belangrijkste aspecten van belang over de landsgrenzen heen 

Cfr. NEKP, aangezien dit een nationale aangelegenheid betreft waarvoor een nationaal initiatief werd 
genomen met de regionale dialoog in de context van het Pentalateraal energieforum en ook werd 
een consultatie met de PLEF landen georganiseerd op 4 september 2019 o.b.v. het ontwerp NEKP. 

Zie ook verder in de tekst onder 1.3. en 1.4. 

 

iv. administratieve structuur van het nationale energie- en klimaatbeleid 

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten betreffende de 
coördinatie van energie-aangelegenheden ondertekend op 18 december 1991, hebben de federale 
regering en de drie gewestelijke regeringen een formeel orgaan opgericht voor discussies en 
coördinatie van alle energie-aangelegenheden genaamd CONCERE/ENOVER (Energie-Overleggroep 
Staat–Gewesten” -Groupe de Concertation Etat–Régions pour l’Energie). Deze ENOVER-groep 
vergadert maandelijks en heeft verschillende permanente en ad hoc thematische werkgroepen over 
nationale en EU en internationale prioriteiten. 

Enover wordt voorgezeten door de DG van de AD Energie van de FOD Economie en is samengesteld 
uit afgevaardigden van de vier energie-administraties en de vier kabinetten bevoegd voor energie, de 
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en de Directie-generaal Europese 
Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Het secretariaat valt onder het beheer van de 
AD Energie. 

De Nationale Klimaatcommissie (NKC) werd opgericht door het samenwerkingsakkoord op 14 
november 2002 om de coördinatie van het Belgische klimaatbeleid op nationaal niveau te 
verzekeren. De commissie is actief sinds 2003 en staat in voor op de internationale coördinatie, de 
opvolging en de assessment van het Nationale Klimaatplan en het correct vervullen van de Europese 
en internationale rapportageverplichtingen. Sindsdien zijn ook verschillende bijkomende akkoorden 
gesloten met betrekking tot specifieke aspecten van klimaatbeleid in deze context, zoals het 
nationale ‘burden sharing’-samenwerkingsakkoord. 
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De NKC bestaat uit vertegenwoordigers van de vier betrokken entiteiten. Vier gemandateerde 
vertegenwoordigers zijn aangesteld door hun respectieve regeringen. Leden kunnen bijgestaan 
worden door experten. De NKC wordt ondersteund door een permanent secretariaat (bestaande uit 
ambtenaren van de vier entiteiten) dat de administratieve, logistieke en technische taken uitvoert 
die haar zijn toevertrouwd. De NKC kan bijgestaan worden door werkgroepen als het gaat om 
onderwerpen die verdere evaluatie of expertise vereisen. 

 

1.3. Raadpleging en betrokkenheid nationale en Europese instanties en het resultaat  
 

i. Overleg met het Parlement  
 
Er vonden twee besprekingen over de federale bijdrage aan het ontwerp NEKP plaats in de kamer 
van volksvertegenwoordigers sinds de indiening van het ontwerp NEKP . De nieuwe Commissie 
energie, klimaat en duurzame ontwikkeling heeft alvast veel interesse getoond in samenwerking met 
het parlement wat de federale bijdrage aan het NEKP betreft zoals ze o.a. te kennen gaf tijdens de 
hoorzitting van 2 oktober 2019. 
 
ii. Overleg en betrekken van gewestelijke en lokale overheden 

De opmaak en coördinatie van het NEKP vinden plaats in een gezamenlijke Stuurgroep opgericht en 
gemandateerd door de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en ENOVER zoals meer gedetailleerd 
toegelicht hierboven onder opzet en toelichting, Belgische coördinatie.  

Lokale overheden werden, althans wat het federale deel van het plan betreft, niet geconsulteerd, wel 
werd inspiratie geput uit de bestaande ontwerp gewestelijke plannen en parlementaire resoluties en 
de erin uitgedrukte aandachtspunten voor de federale overheid.  
 
iii. Raadpleging van belanghebbenden, waaronder de sociale partners, en betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld; 
 
Als voorbereiding op de federale bijdrage voor het draft NEKP werd geen specifieke gerichte publieke 

consultatie gehouden. Dit o.a. omdat vrij recent in het kader van het interfederale energiepact4 (Zie 

bijlagen) een zeer uitgebreide consultatie op nationaal niveau gehouden werd en welke deels mee als 

insteek kon dienen voor de opmaak van het ontwerp van NEKP.  

Tussen begin mei en eind juni 2017 werden in deze context de 129 belangrijkste stakeholders 

schriftelijk geconsulteerd om naar hun visie, hun verwachtingen en hun behoeften op het vlak van de 

evolutie van de Belgische energiemarkt naar en tot 2050 te peilen. Bijna 50 schriftelijke antwoorden 

op deze consulatie werden ontvangen. 

Daarnaast werd naar aanleiding van de opmaak van het energiepact een grootschalige online 

burgerconsultatie georganiseerd in de herfst van 2017 (17 oktober – 5 november). Meer dan 45.000 

burgers namen aan deze online bevraging deel. 

De reacties op beide publieke consultaties werden door de betrokken energie-administraties 

geanalyseerd (binnen de Enover Energiepact werkgroep) en door de politieke beleidsmakers integraal 

meegenomen als input bij de opmaak van het pact. 

                                                           
4 Zoals goedgekeurd door de federale regering op 30 maart 2018.  
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De resultaten van deze bevraging kunnen worden geconsulteerd op: 

https://www.energiepact2050.be/ 

Op het federale niveau hebben de federale adviesorganen FRDO (Federale Raad voor Duurzame 

Ontwikkeling) en de CRB (Centrale Raad voor Bedrijfsleven) hun bijdragen en voorstellen van 

concrete maatregelen (zie bijlage) aangeleverd, die tot en bepaald niveau opgenomen werd in de 

PAMs sectie onder delen 3.1 en 3.2. Naar aanleiding van de vraag aan de Commissie voor de 

regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) om een advies te formuleren heeft deze raad 

geantwoord niet over voldoende tijd te beschikken om een specifiek advies te verlenen als input voor 

het federale deel van het NEKP voor België maar zij voegde bij zijn schrijven twee vorige adviezen5 

toe relevant voor het NEKP. 

Na het indienen van het eerste ontwerpplan werd een communicatiewerkgroep opgericht onder de 

koepel van de Stuurgroep die o.a. instond voor de consultaties met het publiek en de stakeholders. 

Dit werd geconcretiseerd in de lancering van een ruime nationale publieksbevraging waarbij 

deelnemers konden deelnemen via 3 kanalen, nl. een online vragenlijst, een open vraag waar 

verdere algemene commentaren konden gegeven worden op het ganse ontwerp NEKP en tot slot 

werd ook de mogelijkheid gegeven om te reageren per mail.  

 Bijna 61.000 mensen namen deel, waarvan ongeveer 52.000 de hele vragenlijst hebben ingevuld. 

Aan het einde van de vragenlijst konden de respondenten ook een open vraag beantwoorden met 

algemene opmerkingen over het ontwerp van NEKP, wat door bijna 20.000 mensen werd gedaan.  

Naast de mogelijkheid tot het geven van feedback via de online bevraging, kregen het publiek en 

belanghebbenden ook de gelegenheid om per e-mail te reageren, hetzij over het NEKP in het 

algemeen, hetzij over de verschillende entiteitsspecifieke plannen. Voor elk van deze plannen werd 

een apart e-mailadres aangemaakt. Via de e-mailadressen die betrekking hadden op het NEKP en de 

federale bijdrage ontvingen we ongeveer 230 reacties van burgers of belanghebbenden, al dan niet 

met bijlagen en schriftelijke standpunten. 

Een uitgebreider overzicht van de resultaten van deze publieksbevraging is te vinden via volgende 

link: https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging, i.e. op de officiële BE NEKP 

website die midden september gelanceerd werd.  

Deze website betreft eveneens een gezamenlijk nationaal initiatief, waarvan het opzet bestaat uit 

alle gemeenschappelijke initiatieven hier samen te brengen en ter beschikking te stellen van het 

publiek. Op deze website, die voorlopig beschikbaar is in NL en FR, EN volgt nog, is bvb. ook 

informatie te vinden over de regionale samenwerkingsinitiatieven. 

Wat de sociale partners en het middenveld betreft werd begin 2019 het advies gevraagd van de 

federale strategische adviesraad FRDO, en ook nam zij de lead in het coördineren van een 

gemeenschappelijk advies van alle federale en gewestelijke adviesraden tesamen als reactie op het 

ontwerp NEKP. Verder werd op 13 september een federale stakeholdersdialoog georganiseerd op 

administratief niveau om de standpunten van de belangrijkste stakeholdersgroepen, i.e. 

consumenten, NGOs, werkgeversorganisaties en vakbonden te kennen met aandacht voor de 

aanbevelingen van de Europese Commissie.  

                                                           
5 Advice of 21 December 2016 related to the studies on renewable energy focussed on an impact assessment of renewable generation on 
Central-Western Europe electricity markets (by FTI-CL) and on the impact of renewable energy on balancing costs, back-up costs, grid costs 
and subsidies (by the KULeuven) and Advice of 19 October 2016 on the study done by Elia on generation adequacy and the need for 
flexibility for the period 2017-2027. 

https://www.energiepact2050.be/
https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/publieksbevraging
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De resultaten van deze publiekbevraging en de adviezen en opmerkingen van de adviesraden en 

stakeholders werden vervolgens mee in rekening gebracht bij de opmaak van dit finale FEKP. 

 
iv. overleg met andere lidstaten  
Op bilateraal niveau zijn er geen specifieke initiatieven m.b.t. het uitwisselen van informatie over de 
draft NEKPs. Voor België vindt overleg met buurlanden en andere lidstaten eerder plaats binnen een 
context van regionale samenwerking (cfr. infra onder 1.4.) 

 
v. iteratief proces met de Europese Commissie 
De Commissie werd uitgenodigd voor het initiatief van de regionale energie- en klimaatdialoog 2030 

en toonde zich hierover enthousiast en zal ook in de toekomst hier betrokken bij blijven op verzoek 

of initiatief van de lidstaten.  

Op nationaal niveau werden verschillende informele overlegmomenten met de Commissie gehouden 

en is er ook een federale vertegenwoordiger van de AD Energie binnen de technische werkgroep van 

de Commissie (DG Energie en DG CLIMA) over de NEKPs en behouden beide federale 

overheidsdiensten goede bilaterale contacten.  

 

1.4. Regionale samenwerking in de voorbereiding van het plan  
 

i. Elementen ondernomen en/of het ontwerp zijn van gecoördineerde planning met andere 
lidstaten  
België beschikt over goed uitgebouwde structuren voor regionale samenwerking en coördinatie met 
betrekking tot energie- en klimaatgerelateerde materies en de mogelijkheden voor regionale 
samenwerking worden momenteel bekeken binnen de scope van de Benelux, uitgebreid naar landen 
van het Pentalateraal Energie Forum – PLEF (i.e. BE, NL, LUX, FR, DE, AT, en CH als waarnemer). 
Ook in de context van de Noordzee samenwerking, i.e. binnen de North Seas Energy Cooperation 
(NSEC) werd er gewerkt aan een initiatief onder Deens voorzitterschap om samen met de lidstaten 
van de NSEC, zijnde BE, NL, LUX, DE, FR, UK, IE, DK, NO, SE een gemeenschappelijke paragraaf op te 
nemen in de respectievelijke draft plannen over deze samenwerking.  (punt ii) 
  

ii. Toelichting hoe regionale samenwerking werd behandeld in het plan  

1. Benelux: 

Tijdens de Energieraad van 11 juni 2018 werd een gezamenlijke Benelux verklaring over regionale 
samenwerking getekend omtrent het opstellen van de geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen. In dit politiek engagement  werd de basis gelegd voor meer regionale 
samenwerking bij de uitwerking van de Geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplannen, 
samen met een toekomstvisie voor het opnemen van de Pentalateraal Energie Forum (PLEF) 
lidstaten.  

2. Pentalateraal Energie Forum (PLEF): 

De PLEF-samenwerking voor de geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplannen (iNECPs) 
kreeg vorm tijdens het “Regionale Energie en Klimaat Dialoog tegen 2030” kick-off event op 27 
juni, bedoeld voor Energie- en Klimaat Directeurs-Generaal en -experten van alle PLEF lidstaten. 
Tijdens dit event stelden de deelnemers hun respectieve iNECPs en grensoverschrijdende 
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problemen voor en wisselden ze eerste ideeën uit om later een akkoord te bereiken over een 
concrete werkmethodologie over deze regionale dialoog en samenwerking bij de opmaak van de 
respectieve iNECPs. De lidstaten van het PLEF toonden reeds hun engagement door verder te 
bouwen op dit initiatief en de opvolging van hoe hierop verder te werken in de volgende 
maanden zal worden gegarandeerd, richting het afleveren van de draft en finale plannen tegen 
31 december 2018 en respectievelijk 2019. 

Een politieke Verklaring werd ondertekend op 4 maart 2019, waarmee de regionale PLEF 
samenwerking inzake NEKPs werd geformaliseerd. 
 
3. North Seas Energy Cooperation (NSEC): 
 
Tijdens de ministeriële meeting van 20 juni 2019 werd door de ministers beslist om een 
gezamenlijke paragraaf op te nemen in dit hoofdstuk over de NSEC-samenwerking. Deze gaat als 
volgt (vertaling van originele EN versie): 
 

België maakt deel uit van de bredere Noordzee Regio die over een groot potentieel aan hernieuwbare 
energie beschikt. De Europese Commissie is van oordeel dat offshore windenergie uit de Noordzee tot 
12% van het elektriciteitsverbruik van de EU kan dekken tegen 2030. De offshore energieproductie en 
de projecten voor netwerkinfrastructuur kunnen een grensoverschrijdende impact hebben, op de 
energieprijzen, de bevoorradingszekerheid en het milieu alsook op de beschikbaarheid van de 
maritieme ruimte en de innovatiesnelheid. De Noordzeelanden hebben dus heel wat te winnen bij 
samenwerking.  
 
De North Seas Energy Cooperation (NSEC) is een vrijwillig, bottom-up, marktgericht regionaal 
samenwerkingsinitiatief opgericht in 2016 dat tot doel heeft synergiën te creëren, onverenigbaarheden 
tussen nationaal beleid te vermijden en gemene strategieën waar mogelijk en voordelig aan te 
moedigen.  
De bedoeling bestaat erin de verdere kosten-efficiënte ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie 
te coördineren en te bevorderen - windenergie in het bijzonder - om een duurzame, veilige en 
betaalbare energiebevoorrading in de Noordzeelanden te verzekeren via een verhoogde en beter 
gecoördineerde offshore windontwikkeling en potentiële gemene projecten of clusterprojecten. De 
NSEC concentreert zich op een stappenaanpak met het vooruitzicht van een verdere integratie en een 
verhoogde efficiëntie van groothandelsmarkten voor elektriciteit op langere termijn, die ook bijdraagt 
tot de vermindering van broeikasgasemissies, in gemiddelde groothandelsprijsverschillen, en tot de 
verbetering van de bevoorradingszekerheid in de regio. 
 
De North Sea Energy Cooperation bestaat uit 10 landen en geniet de participatie van de Europese 
Commissie: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Noorwegen, Zweden en Denemarken. 
 
Bij de voorbereiding van dit plan heeft België een beroep gedaan op de NSEC waarin experten van 
ondersteuningsgroepen informatie en ervaringen over specifieke aspecten hebben gedeeld, bij 
voorbeeld over knelpunten en best practices met betrekking tot de nationale ontwikkeling van offshore 
windenergie en, in het bijzonder, over de bundeling van de nationale strategieën inzake hernieuwbare 
energie voor offshore windenergie tegen 2030 en marktintegratie. 
Verder heeft België zich gebaseerd op haar Nationaal Energie- en Klimaatplan betreffende de uitrol van 
offshore windenergie die voorzien is tot 2030 en op de bijhorende aspecten met betrekking tot het 
netwerk met de andere Noordzeelanden. 
De ondersteuningsgroepen voor de samenwerking overleggen over de volgende thema’s: 
Ondersteuningsgroep 1: maritieme ruimtelijk ordening 
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Ondersteuningsgroep 2  ontwikkeling en regulering van de offshore netwerken en andere offshore 
infrastructuur 
Ondersteuningsgroep 3: ondersteunings- en financieringsmechanismen voor projecten inzake offshore 
windenergie 
Ondersteuningsgroep 4: normen en technische regels in de sector van offshore windenergie 
 
Mariene ruimtelijke ordening 
 
Binnen de North Seas Energy Cooperation draagt België bij tot de uitwerking van een 
gemeenschappelijke methodologie voor milieueffectenbeoordeling. Om onze energie- en 
klimaatdoelstellingen binnen de EU te behalen moeten wij inzicht krijgen in de mogelijke ecologische 
grenzen van de uitrol op grote schaal van windenergie in de Noordzee. Er is nog meer werk nodig met 
betrekking tot de maritieme ruimtelijke ordening en de milieu-impact ervan om het potentieel in de 
Noordzee te kunnen gebruiken. Om hun kennis en steun aan de uitrol van offshore windenergie in de 
Noordzee te vergroten zullen de Noordzeelanden nauw blijven samenwerken op het vlak van 
milieuonderzoek en de bespreking over de cumulatieve effecten van de windmolenparken tussen de 
overheden die verantwoordelijk zijn voor energie, mariene ruimtelijke ordening en milieu. 
 
Offshore netwerken en andere offshore infrastructuur 
De NSEC dient als platform om gezamenlijk te werken aan concepten voor potentiële 
gemeenschappelijke projecten inzake offshore windenergie en gecoördineerde elektrische 
infrastructuur, inclusief de transportinfrastructuur. 
 
Samen met de andere landen van de North Seas Energy Cooperation zet België zich in voor mogelijke 
projecten inzake concrete samenwerking. Naast gezamenlijke projecten inzake offshore windenergie 
waarbij verschillende lidstaten betrokken zijn en die door hen ondersteund worden, betekent dit ook 
dat er wordt gestreefd naar mogelijke “hybride” oplossingen waarbij gebruik zou worden gemaakt van 
grensoverschrijdende maatregelen om de offshore windmolenparken op het net aan te sluiten en 
synergiën te zoeken met een interconnectiecapaciteit tussen landen en de daarbij horende 
marktafspraken te regelen. 
 
In het raam daarvan draagt België bij tot de ontwikkeling van mogelijke samenwerking voor hybride 
projecten en identificeert ons land mogelijke juridische, reglementaire en commerciële hindernissen en 
zoekt het naar oplossingen daarvoor. 
Wanneer  de toegenomen interconnectie tussen de landen van de NSEC gecoördineerd wordt, zou er 
meer overtollige geproduceerde energie over de grens kunnen circuleren om zo te beantwoorden aan 
de vraag van een goed werkende interne energiemarkt. 
 
De NSEC heeft een lijst geïdentificeerd met zones en projecten in de regio waar gemeenschappelijke 
projecten uitzonderlijk gunstig zouden kunnen uitvallen. Dit impliceert : (1) IJmuiden Ver offshore 
wind farm to UK, (2) CGS IJmuiden Ver – Norfolk, (3) COBRA Cable, (4) DE offshore wind farm 
connected to NL et (5) North Seas Wind Power Hub. 
De NSEC werkt momenteel aan de ontwikkeling van concrete concepten met het oog op de 
implementering van projecten die geselecteerd zijn in hogergenoemde lijst. 
 
De NSEC zal blijven werken aan actieplannen voor specifieke hybride projecten die verder kunnen 
worden doorgeduwd op nationaal en gewestelijk niveau. Tevens zal het samenwerkingsverband 
verder blijven werken als forum om na te denken over de manier waarop we moeten omgaan met de 
onzekerheden inzake de reglementaire behandeling van hybride projecten op Europees en nationaal 
niveau en als forum om de opties te bespreken om deze kwesties aan te pakken. 
 
Ondersteunings- en financieringsmechanismen voor projecten inzake offshore windenergie. 



19 
 

Wat de maatregelen betreft, haalt België op verschillende manieren profijt uit de NSEC. Het werk van 
de NSEC biedt een platform voor de uitwisseling van best practices voor de uitrol van 
ondersteuningsprogramma’s en om nieuwe concepten ontwikkelen die nieuwe uitdagingen aangaan 
inzake ondersteuning van offshore windenergie alsook om mogelijke opties te ontwikkelen voor 
toekomstige gemeenschappelijke offshore windmolens. 
 
Binnen de NSEC coördineert België de timing van offerten, wisselt het best practices uit over de 
ontwikkeling van programma’s ter ondersteuning van offshore windenergie en identificeert het 
desgevallend gemeenschappelijke principes en mogelijke opties om de steun te harmoniseren. 
 
In verband met aanbestedingen deelt België regelmatig informatie over zijn nationaal programma 
inzake oproeping tot de offerten met de andere landen van de NSEC. De landen van de NSEC komen 
regelmatig samen en ze brengen elkaar op de hoogte van hun respectieve nationale programma’s 
inzake oproeping tot de offerten met als doel eventuele overlappingen in de tijd te identificeren en 
ervoor te zorgen dat de meest ononderbroken pijpleiding doorheen de Noordzeeregio kan garanderen 
dat de oproepingen tot de offerten de concurrentiekracht maximaliseren en voor de verbruikers een 
goede prijs-kwaliteitverhouding opleveren. België is bereid, naast andere criteria en in de mate van 
het mogelijke, met dit overzicht van oproepingen tot de offerten rekening te houden in zijn 
toekomstige kalender van oproepingen tot de offerten om nutteloze verzadiging te vermijden en de 
betrokken partijen een pijpleiding aan te bieden met een stevige capaciteit zonder cycli van 
stopzetting en heringebruikname. 
 
België heeft binnen de NSEC haar geschatte traject inzake hernieuwbare offshore gedeeld en 
besproken, alsook informatie over haar nationale offshore ontwikkelingsplannen en best practices in 
de ontwikkeling van offshore wind tenders. 
 
Tijdens een vergadering van ministers te Esbjerg op 20 juni 2019 hebben de Noordzeelanden besloten 
samen te werken om te komen tot een gebundelde geïnstalleerde offshore windenergiecapaciteit van 
de landen van het NEKP van ten minste 70 GW tegen 2030 op basis van een nationale planning. De 
indicatieve bijdrage van België tot die gebundelde capaciteit in 2030 bedraagt 4GW (zie eveneens 
afdeling 2.1.2.). 
 
Om de dynamiek van de uitrol van offshore windenergie in de regio te reflecteren kan die gebundelde 
capaciteit van 60 GW tegen 2030 vertaald worden in een globale koers met indicatieve etappes voor 
de regio van ongeveer 23 GW in 2020 en 48 GW in 2025. 
 
Binnen de NSEC draagt België ook bij tot de analyse en de ontwikkeling van opties voor verdere 
mobilisering van investeringskapitaal voor gezamenlijke projecten, bij voorbeeld via Europese fondsen 
zoals het European Fund for Strategic Investments (EFSI) and Connecting Europe Facility (CEF) en 
institutionele investeerders. Dergelijke toekomstige gezamenlijke projecten kunnen 
grensoverschrijdende projecten zijn voor hernieuwbare energie, overeenkomstig het CEF-voorstel. 
 
Afstemmen van de normen en technische regels  
 
De North Seas Energy Cooperation werkt op het afstemmen van de normen en technische regels die 
zouden kunnen bijdragen tot het verder reduceren van de kosten van de offshore windontwikkeling. De 
nadruk wordt gelegd op het afstemmen van de technische regels en normen in de vijf geïdentificeerde 
domeinen. Dit impliceert: (1) Luchtvaart, markering en verlichting, (2) Gezondheid en veiligheid, (3) 
Certificering van reglementaire vereisten, (4) Parkinrichting en terreinonderzoek, en (5) 
Onderzoeksbenaderingen. De NSEC werkt op de ontwikkeling van voorstellen en aanbevelingen voor 
de implementatie in nauwe samenwerking met de industrie. De bedoeling van deze aanbevelingen is 
om te komen tot een reductie van de kosten en tegelijkertijd haalbaar te zijn. De samenwerking zal 
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blijven werken op het afstemmen van de technische regels en normen, alsook best practices uit te 
wisselen om de onnodige reglementering en kosten voor de industrie te verminderen. 

 
 
 

2. NATIONALE DOELSTELLINGEN EN STREEFCIJFERS 

2.1. Dimensie Decarbonisatie 

2.1.1. Broeikasgasemissies en -–verwijderingen  
i. De elementen bedoeld in Artikel 4(a)(1) van de governance verordening  
 
Europa heeft de Belgische doelstelling vastgelegd. De broeikasgasemissies in sectoren niet gedekt 

door de EU ETS sectoren tegen 2030 moeten tegen 2030 met ten minste 35% afnemen (vergeleken 

met 2005), onder de “Verordening 2018/842 van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan 

klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, 

en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013”.  

 
ii. indien van toepassing, andere nationale doelstellingen en streefcijfers die overeenstemmen 

met de bestaande lage-emissiestrategieën op lange termijn. Indien van toepassing, andere 
doelstellingen en streefcijfers, m.i.v. sectorale doelstellingen en adaptatiedoelstellingen 
indien beschikbaar. 

 

BE: In 2010 heeft België de nationale adaptatiestrategie6 aangenomen. Die beschrijft de belangrijkste 

gevolgen van de klimaatverandering, de bestaande adaptatiemaatregelen, een roadmap om te 

komen tot een toekomstig nationaal adaptatieplan voor 2020 en de verschillende strategische 

oriëntaties voor de verdere uitbouw van het adaptatiebeleid. Die strategie streeft drie doelstellingen 

na: 

-  ‘de samenhang verbeteren tussen de adaptatieactiviteiten die in België plaatsvinden 

(evaluatie van de impact van de klimaatverandering, kwetsbaarheid voor de 

klimaatverandering en adaptatiemaatregelen die reeds worden toegepast) ; 

- de communicatie op nationaal, Europees en internationaal niveau verbeteren; 

- starten met de uitwerking van een nationaal actieplan.’ 

Het Nationaal Adaptatieplan werd op 19 april 2017 goedgekeurd door de Nationale 
Klimaatcommissie. Het omvat 11 nationale maatregelen die beogen de samenwerking te versterken 
en synergieën te ontwikkelen tussen de verschillende regeringen (federaal, gewestelijk) op het vlak 
van adaptatie. 

België zal dit plan en de updates ervan blijven uitvoeren, in het bijzonder de maatregel om de impact 

van de klimaatverandering op de bevoorradingszekerheid en op de infrastructuur voor 

energietransmissie en -distributie te evalueren, om de veerkracht van de energiesector te versterken 

met betrekking tot de risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt. 

                                                           
6 Nationale Klimaatcommissie, 2010. National Climate Change Adaptation Strategy. 
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/286/1205/409/ 

https://www.klimaat.be/files/6714/9880/5758/NAP_NL.pdf
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FED: De langetermijnvisie met betrekking tot duurzame ontwikkeling, vastgesteld door het koninklijk 

besluit van 18 juli 2013, omschrijft langetermijndoelstellingen voor het federaal beleid inzake 

duurzame ontwikkeling, onder meer een vermindering van de Belgische huishoudelijke uitstoot van 

broeikasgassen met ten minste 80% in 2050 in vergelijking met 1990.  

Doelstelling 32 bepaalt dat België wordt aangepast aan de rechtstreekse en de onrechtstreekse 

impact van de gevolgen van de klimaatverandering. De federale bijdrage tot het nationaal 

Adaptatieprogramma (op 28 oktober 2016 goedgekeurd door de Ministerraad)7 heeft tot doel : 

-  ‘te voorzien in meer capaciteit om de risico’s die gepaard gaan met de impact van de 
klimaatverandering te evalueren, erop te anticiperen en er het hoofd aan te bieden 
(verbetering van de kennis)’; 

- ‘te anticiperen op de risico’s, die risico’s te beperken en de eventuele voordelen van de 
klimaatverandering te maximaliseren’. 

 
 

2.1.2. Hernieuwbare energie  
 

i. De elementen bedoeld in Artikel 4(a)(2) van de governance verordening 
 
Op Europees niveau werd een akkoord bereikt om te gaan voor een algemene EU doelstelling van 
minimum 32% hernieuwbare energie tegen 2030. 
 
De BE bijdrage bestaat uit de som van federale en gewestelijke bijdragen. Er wordt dus uitgegaan van 
een bottom-up aanpak.  
 
De studie en de bevindingen van de impact assessment van het 2030 climate and energy framework 
door het federaal planbureau gepubliceerd op 17 mei 2018 beschrijven drie alternatieve 
beleidsscenario’s die zowel verenigbaar zijn met het Europese klimaat- en energiekader 2030 als met 
de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen op horizon 2050 op EU-niveau.  
 
Het federale aandeel van deze bijdrage bestaat uit het aandeel gehaald uit offshore windenergie en 
het aandeel biobrandstoffen conform de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat 
en de gewesten.  
 
ii. geschatte trajecten voor het sectorale aandeel hernieuwbare energie in het 

eindenergieverbruik van 2021 t.e.m. 2030 in de sectoren vervoer, elektriciteit, verwarming en 
koeling; 

 
In 2017 werd 18,2% van de elektriciteit in België geproduceerd door middel van hernieuwbare 

bronnen. 

Offshore:  
 
In 2020 zullen de drie laatste parken gebouwd worden, en zal de aangesloten capaciteit 2261 MW 
bedragen. Om de volgende golf offshore wind te accommoderen, wordt een tendersysteem 

                                                           
7 Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 2016. Federale bijdrage aan het federale 

adapatatie plan. http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/ 

 

https://www.plan.be/admin/uploaded/201805171245060.WP_1805_11575.pdf
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
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uitgewerkt. Daar een groot deel van deze zone zich in Natura-2000 gebied bevindt, worden er ter 
voorbereiding van deze tender, en om de onzekerheden die deze zone met zich meebrengt te 
mitigeren, studies uitgevoerd. De eerste studie, uitgevoerd door het KBIN, zal zich specifiek richten 
op de impact van windmolenparken op dit natuurgebied. Deze studie loopt reeds en zal in 2020 de 
eerste resultaten opleveren.  
 
Daarnaast zal er een coördinator aangesteld worden om, naar Nederlands model, een aantal 
offshore voorstudies uit te voeren die de toekomstige windparken toelaat om met minder risico, en 
dus goedkoper een windpark te bouwen en te exploiteren. De aanbesteding voor deze coördinator 
wordt in Q4 2019 uitgevoerd.  
 
Deze studies zullen enige tijd in beslag nemen. Daarnaast moet de afstemming op het offshore 
transmissiesysteem en het onshore transmissiesysteem gegarandeerd worden. 
Gezien al deze stappen wordt de eerste tender verwacht in Q1 2023, zodat dit eerste park van 
maximaal van 700 MW operationeel kan zijn 2025. De tweede tender wordt verwacht te worden 
uitgevoerd in 2025, met in 2027 1050 MW bijkomend vermogen. 
 
Met 2261 MW geïnstalleerd vermogen in 2020, en 1750 MW bijkomend vermogen in de periode 
2020-2030, zal er op het eind van deze periode 4011 MW geïnstalleerd vermogen bestaan in de 
Belgische Noordzee. 
 
FED: Sinds oktober 2018 is er een geïnstalleerde capaciteit van 1,553 GW offshore windenergie. In 

2030 zal de bijdrage van offshore windenergie aan de BE hernieuwbare productiemix 4 GW 

bedragen. Het potentieel inzake regionale samenwerking in context van MOG/ Nord Seas Energy 

Cooperation (NSEC)/internationale wateren met andere landen die grenzen aan de Noordzee zal 

verder onderzocht worden. BE zal samen met haar buurlanden, meestappen in bilaterale en 

regionale samenwerkingsverbanden met het oog op de ontwikkeling van gezamenlijke projecten 

inzake offshore-energieproductie, meer bepaald in het kader van de NSEC.  

De ontwikkeling van hernieuwbare energie moet ook rekening houden met een maatschappelijke 
doelstelling en moet aan alle consumenten ten goede komen. A 
 

Biobrandstoffen: 
 
FED: De ondernemingen die diesel en/of benzine tot verbruik uitslaan, zijn verplicht om aan te tonen 
dat op jaarlijkse basis de tot verbruik uitgeslagen volumes een nominaal volume duurzame 
biobrandstoffen bevatten. 
 
FED: Sinds 1 januari 2017 is het verplichte bijmengingspercentage voor benzine 8,5 % vol en voor 
diesel 6 % vol. (5,5-5,6 % wanneer uitgedrukt in energetische waarde op het geheel van benzine en diesel) Dit 
verplichte aandeel wordt tegen 2020 verhoogd naar 8,5 % (energie) voor het geheel van diesel en 
benzine, uitgedrukt in energetische waarde, conform met de wet van 13 juli 2013. Het koninklijk 
besluit dat de verplichte bijmenging van duurzame biobrandstoffen verhoogt naar 8,5 %, uitgedrukt 
in energetische waarde, treedt in werking op 1 januari 2020. Tegen 2030 wordt een doelstelling van 
12.2% vooropgesteld (inclusief dubbeltelling) (verder uitgewerkt hierna onder v.). 
 
 
iv. Bijdragen hernieuwbare energietechnologieën dat de lidstaat projecteert om de overall en 

sectoriële trajecten voor hernieuwbare energie van 2021 tot 2030, inclusief verwachte totale 
bruto finale energieconsumptie per technologie en per sector in Mtoe en geplande 
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geïnstalleerde capaciteit (opgedeeld per nieuwe capaciteit en repowering) per technologie en 
sector in MW 

 
 
De door de EC gevraagde gedetailleerde en gekwantificeerde beleidslijnen en maatregelen staan 

zowel hieronder als onder 3.1.A en C uitgewerkt.  

 
v indien van toepassing, andere nationale trajecten en doelstellingen, ook op lange termijn of 

per sector (b.v. het aandeel geavanceerde biobrandstoffen, het aandeel hernieuwbare 
energie in stadsverwarming, het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen, 
hernieuwbare energie die wordt geproduceerd door steden, energie-gemeenschappen en 
zelfverbruikers). En energie gerecupereerd uit stortspecie afkomstig van waterzuivering  

 
Als antwoord op de aanbevelingen van de Europese Commissie, de publieke consultaties en het 

advies van de stakeholders, zal de federale bijdrage tot de doelstelling van 14 % hernieuwbare 

brandstoffen in de transportsector, zoals bepaald door de Directive RED II (2018/2001/EU), gebeuren 

door 12,2 % biobrandstoffen gemengd of niet met fossiele brandstoffen (met inbegrip van de 

toepassing van dubbeltelling):  

 Maximum 7 % biobrandstoffen van de eerste generatie; 

 Minimum 3,5 % geavanceerde biobrandstoffen (inclusief dubbeltelling); 

 1,7 % biobrandstoffen geproduceerd uit grondstoffen inbegrepen in deel B van bijlage IX van 

de RED II. 

De 1,8% bijkomende inspanning dient behaald te worden door andere hernieuwbare energiebronnen 

en zal het voorwerp zijn van een jaarlijkse evaluatie met de gewesten.  

Het aandeel geavanceerde biobrandstoffen volgt dit scenario, in lijn met de REDII en inclusief 

dubbeltelling: tegen 2022: 0,2%, tegen 2025: 1% en tegen 2030: 3,5%. 
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2.2. Dimensie Energie-efficiëntie  
 

i. De elementen bedoeld in artikel 4, onder b) van de governance verordening 

ii.De indicatieve mijlpalen voor 2030, 2040 en 2050, de nationaal vastgestelde meetbare 

vooruitgangsindicatoren, een op feitelijke gegevens gebaseerde raming van de verwachte 

energiebesparing en van de voordelen in ruimere zin, en hun bijdragen tot de energie-

efficiëntiestreefcijfers van de Unie zoals vermeld in de stappenplannen voor de 

langetermijnrenovatiestrategieën van het nationale bestand van al dan niet voor bewoning bestemde 

gebouwen, zowel openbare als particuliere, overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 2010/31/EU  

iii.Indien van toepassing, andere nationale doelstellingen, met inbegrip van langetermijnstreefcijfers 

of -strategieën en sectorale streefcijfers, en nationale doelstellingen op gebieden zoals energie-

efficiëntie in de vervoerssector en op het gebied van verwarming en koeling 

 
De federale maatregelen zijn voornamelijk ter ondersteuning van de gewestelijke maatregelen, deze 
staan verder uitgeschreven onder de delen 3.1-3.2.  
 
De EU doelstelling tegen 2030 werd voorlopig, volgens het laatste akkoord tussen raad en parlement, 

vastgelegd op 32,5%.  

 

2.3 Dimensie energiezekerheid  
 
i. De elementen bedoeld onder Artikel 4(c) van de governance verordening 
 
Ii. Nationale doelstellingen met betrekking tot het verhogen van: de diversificatie van energiebronnen en van 

leveranciers uit derde landen met het oog op het vergroten van de veerkracht van de regionale en nationale 

energiesystemen 

Iii. Indien van toepassing, nationale doelstellingen om de afhankelijkheid van de invoer van energie uit derde 

landen te verminderen met het oog op het vergroten van de weerbaarheid van de regionale en nationale 

energiesystemen  

iv.Nationale doelstellingen met betrekking tot het vergroten van de flexibiliteit van het nationale 

energiesysteem, met name door de inzet van binnenlandse energiebronnen, vraagrespons en energieopslag 

België is in grote mate afhankelijk van de invoer van primaire energiebronnen om aan de binnenlandse 

vraag te voldoen.  

Het Belgische energiebeleid is er bijgevolg op gericht om een ononderbroken levering van deze 

primaire bronnen te waarborgen, niet enkel voor hun toepassingen binnen de energiesector zelf maar 

ook als grondstof in verschillende industriële processen. Ze streeft hierbij naar een gediversifieerde 

bevoorrading qua energiebronnen, oorsprong en route, zonder hier evenwel gekwantificeerde 

doelstellingen aan te koppelen. 

Zowel voor aardolie en aardgas heeft België een open en liquide markt, waarbinnen een groot aantal 

nationale en internationale spelers actief zijn. Hoewel de handel in beide producten sterk 

gemondialiseerd is en de impact van overheidsactoren hierop bijgevolg beperkt is, is het onze 

doelstelling om de randvoorwaarden te creëren om een stabiele en competitieve marktwerking tot 

stand te doen komen. Correcte prijssignalen, die vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zijn namelijk 
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een eerste pijler om de bevoorradingszekerheid ten alle tijden te waarborgen. Daarnaast wordt de 

herkomst van deze verschillende primaire energiebronnen op continue basis gemonitord (zie figuur 1), 

waarbij tot op heden geen problematische dominantie van een bepaalde producent werd vastgesteld. 

Mocht dit in de toekomst toch het geval blijken, zal overwogen worden of publieke interventies 

wenselijk en noodzakelijk zijn. 

Crude oil       Natural gas8 

 

 

 

 

 

Crude oil Natural gas9    

1.         

 

Figuur 1: Oorsprong van de energie-importen per vector (in %) (Bron Kerncijfers Energie 2016) 

De aangekondigde afbouw van leveringen van laag-calorisch gas uit Nederland vanaf 2022 vraagt 

bijkomende aandacht, gelet op de omvang van de conversie-oefening die hiervoor ondernomen wordt. 

België voorziet namelijk de omschakeling van 1,6 miljoen particulieren en bedrijven van laag- naar 

hoog-calorisch gas tussen 2017 en 2029. Bovendien zullen de marktpartijen in de komende jaren 

contracten moeten afsluiten met nieuwe partijen om hun verplichtingen ten opzichte van de eindklant 

te respecteren. De overheid kan hierbij een faciliterende rol op zich nemen. 

Als hub voor de internationale raffinage is België enerzijds in hoge mate afhankelijk van de import van 
ruwe aardolie. De raffinagesector laat België anderzijds toe om te beschikken over een groot aantal 
aardolieproducten die in België werden geproduceerd (domestic production). Om de groei van de 
raffinagesector, en dus de productie van olieproducten in eigen land, te garanderen, is het essentieel 
om de raffinage-industrie te blijven ondersteunen. België zal ook in de periode 2020-2030, waar nodig, 
gepaste maatregelen nemen om investeringen in de raffinaderijen te promoten om een zo hoog 
mogelijke graad van zelfvoorziening op nationaal en Europees niveau te verzekeren. Daarnaast zal 
België zijn olieproducten verder diversifiëren door het toevoegen van biobrandstoffen te blijven 
aanmoedigen. Dit beleid moet de afhankelijkheid van een beperkt aantal specifieke en veelgebruikte 
producten verminderen. 
  
In lijn met het “energie-efficiëntie eerst beginsel” zet België bovendien actief in op het verminderen 
van de energie-intensiteit en het afbouwen van afhankelijkheid van buitenlandse leveringen van 
primaire energiebronnen. De maatregelen die in dit kader zullen worden genomen, worden opgelijst 
in hoofdstuk 3.1 (Energie Efficiëntie). 

                                                           
8 40 % du gaz naturel importé des Pays-Bas vient d'un pays tiers et n'est que transporté via le réseau de gaz 

naturel des Pays-Bas. 

 

. 
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Voor elektriciteit beschikt Belgë over duidelijke standaarden, in de vorm van "Loss of Load 
Expectation", om de bevoorradingszekerheidssituatie tegen af te meten. Dit is een belangrijk 
concept dat het verwachte aantal uren bepaalt gedurende dewelke de elektriciteitsvraag niet kan 
worden gedekt door alle beschikbare productiemiddelen op het nationale elektriciteitsnet, rekening 
houdend met de interconnecties. Dit aantal uren is in België wettelijk vastgelegd: de LOLE mag 
wettelijk niet hoger zijn dan 3 uur in een normale winter en 20 uur in een strenge winter10. 
Bovendien zal in overeenstemming met de Market Design verordening11, tegen uiterlijk 5 juli 2020 
een waarde van de niet-geleverde energie (VoLL) worden bepaald om de 
bevoorradingszekerheidssituatie correct in te schatten, rekening houdend met evoluties in het 
energielandschap. 
 
Zo bedraagt de totale elektriciteitsbehoefte vandaag één vijfde van de totale energiebehoefte in 

België. Er wordt echter een elektrificatie van de vectoren inzake transport, warmte en industrie 

verwacht, wat het aandeel elektriciteit in de energiemix zal doen stijgen. 

België voorziet in de periode tussen 2020-2030 eveneens een ingrijpende omschakeling van de 

elektriciteitsmix. Zo zullen de nucleaire productie-eenheden progressief worden afgebouwd (zie figuur 

2). Dit engagement, dat reeds in 2003 wetgevend werd verankerd, werd op 30 maart 2018 opnieuw 

bevestigd door de federale regering in het kader van het interfederale Energiepact. 

Er wordt een structuur uitgewerkt om de vooruitgang van de implementatie van de maatregelen die 

in het Energiepact worden opgelijst te monitoren, maar ook om de bevoorradingszekerheid, de 

evolutie van de energieprijzen, de impact op de klimaatdoelstellingen en de nucleaire veiligheid van 

nabij op te volgen en –waar nodig- bijkomende maatregelen te nemen. 

 

 
 

Figuur 2: Kalender kernuitstap 

                                                           
10 Overeenkomstig Art. 7bis, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt  wordt niveau van 
bevoorradingszekerheid dat moet worden bereikt vastgesteld op een LOLE van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 
uur, bij het ontbreken van geharmoniseerde normen op Europees of regionaal niveau. 
11 VERORDENING (EU) 2019/943 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7ter
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Om bijkomende investeringen in elektriciteitsproductie aan te trekken zal tegen 2020 een 

gecentraliseerd, markt breed capaciteitsvergoedingsmechanisme worden ontwikkeld, waarbij de 

bepalingen van de Europese wetgeving en richtsnoeren inzake staatssteun ten volle zullen worden 

gerespecteerd. Het systeem zal neutraal zijn vanuit technologisch standpunt. Bovendien zal het naast 

de bouw van nieuwe of de verlenging van de uitbating van bestaande gasgestookte centrales de 

grootschalige implementatie van oplossingen voor opslag of voor vraagbeheer mogelijk maken. Het 

gekozen mechanisme zal de kosten maximaal beperken, het concurrentievermogen van de 

ondernemingen en KMO’s zo goed mogelijk vrijwaren en de koopkracht van de burgers ongemoeid 

laten. De kaderwet voor dit capaciteitsvergoedingsmechanisme werd op 4 april 2019 goedgekeurd en 

momenteel worden de verschillende uitvoeringsbesluiten uitgewerkt. 

Om de uitdienstname van een geschatte 6.000 MW aan nucleaire capaciteit op te vangen, zal ingezet 

worden op de uitbouw en verdere ontwikkeling van volgende beleidsmaatregelen: 

1. Adequacy en flexibiliteitsstudie: Deze tweejaarlijkse studie moet een duidelijk becijferd inzicht geven 

in de bevoorradingszekerheidssituatie van ons land, rekening houdend met de vooropgestelde LOLE-

standaarden. 

2. Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM): het wettelijke kader voor de uitbouw van een CRM zal in 

de komende maanden verder worden uitgewerkt, zodat ons land tijdig een veiling kan organiseren om 

tegen 2025 de nodige investeringen aan te trekken om het nodige niveau van bevoorradingszekerheid 

te waarborgen. 

3. Hernieuwbare energie: België ambieert om tegen 2030 40% hernieuwbare elektriciteit te produceren, 

als tussenstap naar een volledig hernieuwbare elektriciteitsproductie tegen 2050. De federale Staat zal 

in dit kader in de eerste plaats bijdragen via de verdere uitbouw van offshore windenergie. Het 

ambitieniveau voor het totale geïnstalleerd vermogen ligt hierbij op 4GW tegen 2030. De maatregelen 

die ons land zal nemen om deze ambities inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, 

worden vermeld in het hoofdstuk 3. 

4. Interconnecties: België is reeds sterk geïnterconnecteerd met haar buurlanden. In de komende jaren 

zullen bijkomende investeringen worden gedaan om deze capaciteit uit te breiden, maar zal eveneens 

sterk worden ingezet om de commerciële beschikbaarheid van de bestaande capaciteit verder te 

verhogen in lijn met de Market Design Verordening, De doelstellingen hiervoor worden verder 

besproken in hoofdstuk 2.4. 

5. Flexibiliteit: de goede werking van flexibiliteitsmarkt zal op regelmatige wijze tegen het licht worden 

gehouden om te evalueren of ze in staat is het hoofd te bieden aan de veranderende systeemnoden. 

Indien nodig en wenselijk, zal de bestaande wetgeving inzake flexibiliteit worden herzien. 

 

Het overleg tussen de bevoegde overheden zal versterkt worden met het oog op de vereenvoudiging 

van de aflevering van de vereiste vergunningen voor de ontwikkeling van nieuwe productiemiddelen, 

evenals de aanpassing van de netwerken die nodig zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. In deze context zal de one-stop shop aanpak, die verankerd werd in het 

samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 betreffende de oprichting van een 

vergunningscoördinerend en -faciliterend comité, systematisch worden toegepast voor energie-

infrastructuurprojecten van nationaal belang. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed om de 

administratieve lasten voor de projectpromotoren zo laag mogelijk te houden. 
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De verschillende bevoegdheidsniveaus zullen erover waken om een continue ontwikkeling van nieuwe 

- centrale en decentrale opslagsystemen te verzekeren, evenals de mogelijkheden van verschuiven van 

de pieken bij de industrie als bij de particulieren. De federale overheid zal vanuit haar bevoegdheid om 

de bevoorradingszekerheid te waarborgen in actief overleg treden met de gewesten om het volle 

potentieel aan flexibiliteit aan te boren en de stabiliteit van het systeem te garanderen.  

Vervolgens zal België de nodige voorbereidingen treffen om de ontmanteling van de kerncentrales te 

realiseren en het radioactief ontmantelingsafval en de verbruikte splijtstoffen op een gepaste manier 

te bergen en te beheren. Daartoe zullen de nodige beslissingen genomen worden, meer bepaald met 

betrekking tot de technische specificaties en de locatie van de bergingssite.  

Aanvullend op de overkoepelende monitoring van het Energiepact (zie 1.2), zal de federale Staat in 

samenwerking met de Gewesten en de betrokken actoren binnen het kader van de federale 

energiestrategie en de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme op een structurele 

manier de bevoorradingszekerheid van het land blijven monitoren, waarbij ook gekeken wordt naar 

de situatie in de ons omringende landen. Bovendien zal in overeenstemming met de Market Design 

verordening12, aanvullend op de reeds bestaande nationale LOLE-standaarden13 tegen uiterlijk 5 juli 

2020 een waarde van de niet-geleverde energie (VoLL) worden bepaald om de 

bevoorradingszekerheidssituatie correct in te schatten, rekening houdend met evoluties in het 

energielandschap. Daarnaast zal ook de impact op het klimaat, de energieprijs en de veiligheid van de 

nucleaire installaties van nabij opgevolgd worden. Een federaal monitoringscomité, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheden, de werkgevers en de industrie, 

moeten toezien of op basis van deze monitoring bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Naast de specifieke monitoring op federaal niveau, zal België ook uitvoering geven aan de verschillende 

risico-evaluaties betreffende de voorzieningszekerheid voor elektriciteit, aardgas en aardolie die in 

Europese en internationale wetgeving werd verankerd. In dit kader zal ook actief worden 

samengewerkt op regionaal niveau (o.a. Pentalateraal Energieforum, Gasplatform). Bovendien worden 

meerdere projecties op langere termijn voorbereid: o.a. de prospectieve studies voor elektriciteit en 

aardgas (FOD Economie – AD Energie), Energieperspectieven (Federaal Planbureau). Het opzet en de 

methodologie van deze studies zal op regelmatige basis tegen het licht worden gehouden om hun 

bruikbaarheid voor het beleid te optimaliseren, mogelijke overlappingen met andere analyses te 

minimaliseren en de coherentie te verzekeren. Verder voeren ook de regulatoren en de netbeheerders 

op individuele basis of binnen hun Europese koepelorganisaties (o.a. ACER, CEER, ENTSO-E, ENTSO-G) 

tal van studies uit ter ondersteuning van het beleid om de bevoorradingszekerheid te verzekeren.  

Tot slot blijft België continu inzetten op het verfijnen en het actualiseren van het crisisbeleid voor alle 

relevante energievectoren. Daarbij wordt concreet per energievector ingezet op het uitwerken van 

operationele noodplannen waarbij rekening wordt gehouden met de nationale, regionale, Europese 

en internationale verplichtingen alsook wordt de nodige aandacht aan de ontwikkelingen op het vlak 

van cyber-veiligheid besteed. Verder bouwend op de verschillende noodplannen is het de bedoeling 

om één overkoepelend noodplan uit te werken, waarin de spill-over effecten tussen de 

energievectoren beter in kaart worden gebracht en specifieke procedures worden uitgewerkt om deze 

                                                           
12 VERORDENING (EU) 2019/943 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit 
13 Overeenkomstig Art. 7bis, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt  wordt niveau van 
bevoorradingszekerheid dat moet worden bereikt vastgesteld op een LOLE van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 
uur, bij het ontbreken van geharmoniseerde normen op Europees of regionaal niveau. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999042942&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7ter


29 
 

effecten aan te kunnen pakken. Tenslotte staat het deelnemen aan crisissimulaties/-oefeningen op 

nationaal, regionaal, Europees en internationaal ook op het programma. Dit alles zal in nauw overleg 

gebeuren met alle betrokken actoren, in het bijzonder specifiek opgerichte centra en agentschappen 

(vb. APETRA14).  

2.4. Dimensie Interne energiemarkt  

2.4.1. en 2.4.2. Elektriciteitsinterconnectie en infrastructuur voor energietransmissie  
 

2.4.1. Elektriciteitsinterconnectie  

i.Het niveau van elektriciteitsinterconnectie dat de lidstaat in 2030 beoogt, met betrekking tot het 

interconnectiestreefcijfer voor elektriciteit van ten minste 15 % in 2030, middels een strategie 

waarbij het niveau vanaf 2021 wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken 

lidstaten, rekening houdend met het interconnectiestreefcijfer van 10 % in 2020 en de onderstaande 

indicatoren voor de urgentie van de maatregelen:  

1) prijsverschillen op de wholesalemarkt die de indicatieve drempelwaarde van 2 EUR/MWh tussen 

lidstaten, regio's of biedzones overschrijden;  

2)een nominale transmissiecapaciteit van interconnectoren van minder dan 30 % van de 

piekbelasting;  

3)een nominale transmissiecapaciteit van interconnectoren van minder dan 30 % van de 

geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie. Elke nieuwe interconnector 

wordt onderworpen aan een sociaaleconomische en ecologische kosten- batenanalyse en mag alleen 

worden geïmplementeerd indien de potentiële voordelen opwegen tegen de kosten. 

2.4.2. Infrastructuur voor energietransmissie 

i.De belangrijkste projecten voor elektriciteits- en gastransmissie-infrastructuur, en — wanneer 

relevant — projecten voor de modernisering daarvan, die nodig zijn voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen en streefcijfers in de vijf dimensies van de strategie voor de energie-unie  

ii. Indien van toepassing, de belangrijkste infrastructuurprojecten, met uitzondering van projecten 
van gemeenschappelijk belang (PGB's) 
 
België heeft de voorbije jaren sterk ingezet op de versterking van de elektriciteitsinterconnectiegraad 

met haar buurlanden. Zo zal de maximale importcapaciteit van de Belgische biedingzone tussen 2018 

en 2023 toenemen van 5500 MW tot 7500 MW. Deze evolutie is in overeenstemming met het Federaal 

Ontwikkelingsplan 2020-203015, dat in April 2019 door de Federale Minister van Energie werd 

goedgekeurd. 

Rekening houdend met deze bevestigde infrastructuur projecten en de verwachte evolutie van de 

geïnstalleerde productiecapaciteit (scenario “With Additional Measures”), zal België in 2020 reeds een 

interconnectiegraad voor elektriciteit van 24% bereiken. Na de indiensttreding van de interconnectie 

met Duitsland (AleGro) begin 2021 zal dit oplopen tot ongeveer 33% Door de toenemende 

hernieuwbare capaciteit, neemt dit percentage naar het einde van de referentieperiode enigszins af.  

                                                           
14 de nationale stockagemaatschappij (Agence PETRolière – PETRoleumAgentschap) 
15 See chapter 4.1.9 for more details on the projects governing this evolution: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-
projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030 

https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2020-2030
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Toch ligt dit ruimschoots boven de doelstellingen die op Europees niveau werden bepaald voor de 

2020-horizon (10%) en overschrijden zelfs deze die voor 2030 werden bepaald (15%).  

 

Figuur 3 : Belgische interconnectiegraad 

België zal bekijken waar de bouw van bijkomende grensoverschrijdende netwerkinfrastructuur of de 

modernisering van bestaande interconnectoren wenselijk is om de centrale energiedoelstellingen te 

ondersteunen.  

Daarnaast zal ook het interne netwerk worden versterkt om tegemoet te komen aan de uitdagingen 
van het toekomstige elektriciteitssysteem: elektrificatie, grootschalige integratie van hernieuwbare 
energiebronnen (o.a. offshore) , autoproducenten, flexibiliteitsnoden. 
 
Voor de aardgassector zal de L-gastransitie de nodige investeringen vragen, voornamelijk op DSO 
niveau, wat gewestelijke bevoegdheid betreft. De overeengekomen planning zal hierbij strikt worden 
nageleefd. Daarnaast voorziet netwerkbeheerder Fluxys nog investeringen om de integriteit van de 
bestaande infrastructuur te verzekeren en de nodige aanpassingen door te voeren om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen (vb. hernieuwbare gassen, waterstof, sectorkoppeling). 
 
Om het hoofd te bieden aan het toenemende publieke verzet tegen grootschalige 
infrastructuurwerken, zullen de netwerkbeheerders samen met de betrokken overheden evalueren 
welke bijkomende maatregelen tot een grotere steun voor de projecten kunnen leiden en kunnen 
bijdragen tot hun tijdige realisatie. 
 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Belgian Interconnection rate 23% 24% 24% 23% 23% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 22% 20%

EU Iobjective 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
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Figuur x: Belgische interconnectiegraad
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2.4.3. Marktintegratie 
 
 
i. Nationale doelstellingen met betrekking tot andere aspecten van de interne energiemarkt, zoals het vergroten 

van de flexibiliteit van het systeem, met name met betrekking tot de bevordering van competitief bepaalde 

elektriciteitsprijzen in overeenstemming met de relevante sectorale wetgeving, marktintegratie en koppeling, 

gericht op de verhoging van de verhandelbare capaciteit van bestaande interconnectoren, slimme netten, 

aggregatie, vraagrespons, opslag, gedistribueerde opwekking, mechanismen voor dispatching, redispatching en 

beperking, en realtime prijssignalen, met inbegrip van een tijdschema waarin is aangegeven wanneer de 

doelstellingen moeten zijn verwezenlijkt  

ii.Indien van toepassing, nationale doelstellingen met betrekking tot de niet-discriminerende participatie van 

hernieuwbare energie, vraagrespons en opslag, onder meer via aggregatie, in alle energiemarkten, met 

inbegrip van een tijdschema waarin is aangegeven wanneer de doelstellingen moeten zijn verwezenlijkt  

iii. Indien van toepassing, nationale doelstellingen om ervoor te zorgen dat consumenten participeren in het 

energiesysteem en profijt trekken van zelfopwekking en nieuwe technologieën, waaronder slimme meters  

iv.Nationale doelstellingen met betrekking tot het waarborgen van de toereikendheid van het 

elektriciteitssysteem, alsook voor de flexibiliteit van het energiesysteem op het gebied van de productie van 

hernieuwbare energie, m.i.v. een tijdschema waarbinnen de doelstellingen moeten worden gehaald v.Indien van 

toepassing, nationale doelstellingen inzake consumentenbescherming en het concurrentievermogen van de 

kleinhandel 

OPM: De federale bevoegdheden en prioriteiten m.b.t. deze aandachtspunten richten zich voornamelijk 

op het eerste punt, nl. Marktkoppeling. 

Marktintegratie: 

Marktintegratie elektriciteit: voor de elektriciteitssector is België sinds 2007 actief binnen het 
Pentalateraal Energieforum (PLEF) om via een doorgedreven marktkoppeling te komen tot een 
verbeterde bevoorradingszekerheid en een optimalisatie van de elektriciteitshandel en het gebruik 
van de bestaande infrastructuur. Dit leidde in 2015 tot de lancering van de flow-based day-ahead 
marktkoppeling tussen de landen van de CWE-regio.16 

Tijdens de periode 2020-2030 zullen de resultaten van de bestaande marktkoppeling op regelmatige 

tijdstippen op basis van duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators) worden geëvalueerd. Indien de 

resultaten niet aan de verwachtingen voldoen, zal in overleg met de overheden, regulatoren, TSO’s en 

marktpartijen van de PLEF-landen bekeken worden op welke manier de bestaande mechanismen 

kunnen worden verbeterd. 

In dit kader zal België van nabij de commerciële beschikbare capaciteit op de interconnectoren met de 

buurlanden opvolgen. Desgevallend zal ook strikt worden toegezien op de tijdige en correcte 

uitvoering van de actieplannen die in overeenstemming met de Verordening betreffende de interne 

elektriciteitsmarkt worden opgesteld, om te verzekeren dat haar bevoorradingszekerheidsbeleid niet 

wordt doorkruist. 

 

                                                           
16 De lidstaten van het PLEF zijn België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Zwitserland neemt aan de vergaderingen 
deel als waarnemer. Het secretariaat wordt verzorgd door het Benelux-secretariaat. 
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Flexibiliteit: 
 
Flexibiliteit – Door het groeiende aandeel aan intermittente energiebronnen binnen het 
elektriciteitssysteem en de variabiliteit van de vraag zal de nood aan flexibiliteitsmiddelen om de 
stabiliteit van het netwerk te verzekeren in de komende jaren enkel toenemen. Reeds enkele jaren 
evalueert netwerkbeheerder Elia dan ook niet meer enkel de bevoorradingszekerheid in de enge zin 
van het woord, maar worden ook de flexibiliteitsnoden expliciet onder de loep genomen. 
 
In de meest recente versie van de “Adequacy And Flexibility Study For Belgium 2020-2030”17 voorziet 

Elia een nood aan 5080 MW aan opwaartse flexibiliteit en 4340MW aan neerwaartse flexibiliteit in 

2030. Dit is een stijging van 40% t.o.v. 2020. Hierbij zal beroep worden gedaan op volgende vormen 

van flexibiliteit: 

- Flexibel gebruik van productie-eenheden; 

- Vraagbeheer 

- Elektriciteitsopslag 

- Interconnecties 

Elia voorziet evenwel dat over de periode 2020-2030 voldoende flexibiliteitsbronnen aanwezig zullen 
zijn om het hoofd te bieden aan de toenemende fluctuaties tussen injecties en verbruik. 
 
Offshore: in de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werd in 2017 beslist om een aantal “clusters” 
intensief te bestuderen en concreet uit te werken. Naast de langetermijnprojecten zoals Doggers 
Bank, de Duitse Bocht en de ontwikkelingen in de Ierse Zee, is vooral de België-Nederland-Verenigd 
Koninkrijk cluster van groot belang omdat in deze zone al heel wat offshore wind productie wordt 
gerealiseerd en dus op korte termijn kan samengewerkt worden. 
 
België is heel actief in de uitwerking van de samenwerking rond deze cluster, samen met het Belgian 
Offshore Platform (BOP), de CREG en Elia en onderzoekt samen met de andere betrokken landen de 
mogelijkheden van connecties, samenwerkingen en verdere uitbouw van de cluster. 
 
 

2.4.4. Energiearmoede  
i. Voor zover passend, nationale doelstellingen met betrekking tot energiearmoede, m.i.v. een 

tijdschema waarbinnen de doelstellingen moeten worden gehaald. 
 
Er is een federaal beleid om residentiële energieklanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 

situatie te beschermen, dit beleid draagt bij aan het draaglijk maken van de energiefactuur:  

 Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas 

Sinds 2004 bestaat er voor elektriciteit en aardgas een sociaal tarief, dat goedkoper is dan de 

gemiddelde marktprijs voor bepaalde doelgroepen van personen die zich in een precaire situatie 

bevinden. Sinds 2010 wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas in de meeste gevallen 

automatisch toegepast zodat de rechthebbende zelf geen stappen moet ondernemen om van 

het lagere tarief te genieten. Het sociaal tarief wordt om de 6 maanden berekend door de 

                                                           
17 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/studies/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_EN.pdf 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/studies/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_EN.pdf
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Belgische energieregulator op basis van de goedkoopste tarieven op de markt, zo volgt het de 

marktrends. 

Vanaf 1 januari 2020 zullen de rechthebbenden aangesloten op een warmtenet kunnen genieten 

van het sociaal tarief, aangezien deze voorziening via een wetswijziging opgenomen werd in de 

gaswet. Binnen deze zelfde wetswijziging werd ook voorzien in een uitbreiding van de sociale 

appartementen, die in aanmerking komen voor het sociaal tarief in werking treden, zodat ook 

woonvormen die in sociale huur worden gegeven door het OCMW recht zullen hebben. 

 Fonds Gas en Elektriciteit 

De OCMW’s kunnen voor de meest kwetsbaren voorzien in preventieve en curatieve steun voor 

burgers die het financieel niet aankunnen om hun gas- en of elektriciteitsfacturen te betalen via 

het fonds Gas en Elektriciteit.  

 Sociaal verwarmingsfonds (stookoliefonds) 

Voor burgers die zich in een moeilijke situatie bevinden, maar met stookolie (mazout) 

verwarmen werd het Sociaal verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in 

de betaling van de verwarmingsfactuur als men behoort tot bepaalde doelgroepen. 

 Gespreid betalen 

Het systeem van gespreide betaling, biedt klanten de mogelijkheid om de factuur voor mazout 

(of stookolie) in schijven te betalen. Het voordeel van dit systeem is dat een grote levering kan 

plaatsvinden, zonder dat de klant in een keer een grote som geld moet betalen. 

 Campagne: gas – elektriciteit: durf vergelijken 

Elk gewest van het land heeft een orgaan dat de energieprijzen reguleert. De leveranciers van elk 

gewest moeten hun respectieve regulator elke maand de verschillende door hen toegepaste 

tarieven doorgeven. Al deze tarieven worden in een databank ingevoerd en kunnen worden 

vergeleken via een simulator die op de website van elke regulator beschikbaar is. De campagne 

zet de burgers aan de simulatoren te gebruiken en jaarlijks de vergelijking te maken om zo het 

beste contract te kunnen kiezen. 

De huidige maatregelen op federaal niveau betreffen echter vooral financiële steun die rechtstreeks 

of onrechtstreeks tussenkomen op de energiefactuur of financiële steun die door de OCMW’s ingezet 

kan worden. Deze maatregelen zullen in de toekomst verdergezet worden, aangezien het belangrijk 

is dat de energiefactuur voor alle burgers betaalbaar blijft en kwetsbare burgers niet in 

energiearmoede terecht komen omdat zij de factuur niet kunnen betaalen. Bovendien genieten 

rechthebbenden van het sociaal tarief ook extra beschermingsmaatregelen bij het afsluiten van 

energie.  

Zowel binnen het regeerakkoord als met het federaal plan armoedebestrijding 2016 - 2019 ligt de 

nadruk op evaluatie en verbetering van de bestaande federale maatregelen om energie armoede aan 

te pakken. Vanuit deze visies werden de federale matregelen door verschillende betrokken instanties 

en de administratie geëvalueerd teneinde acties ter verbetering te kunnen nemen.  

Deze maatregelen zullen verdergezet worden omdat zij ertoe bijdragen de energiefactuur betaalbaar 

te houden voor de kwetsbare consument ter voorkoming dat zij in energiearmoede terecht komen. 

Bovendien genieten de rechthebbenden van het sociaal tarief extra beschermingsmaatregelen bij 
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afsluiting van energie, zodat zij bij betalingsproblemen door de distributienetbeheerder beleverd 

worden. 

Daarnaast bracht de FOD Economie nog een studie uit, dat zich buigt over de impact van 

energieprijzen op de ongelijkheidstoename in het Belgische sociale model. Via Statbel, het Belgische 

statistiekbureau, wordt het niet kunnen betalen van de energiefactuur opgenomen onder materiële 

deprivatie (gangbare levensstandaard niet kunnen veroorloven op het vlak van huur, water, 

elektriciteit enzovoort). In 2017 bedroeg het percentage, 5%. 

De Koning Boudewijnstichting, beheerder van het platform tegen energiearmoede, bracht in 2018 
voor een tweede maal de barometer energiearmoede uit. Energiearmoede wordt hierbij opgesplitst 
in 3 vormen: gemeten energiearmoede (14,5% van de Belgische gezinnen heeft een te hoge 
energiefactuur naar gelang het inkomen), verborgen energiearmoede (4,3% verbruiken zo weinig 
mogelijk energie om rond te komen) en subjectieve energiearmoede (4,9% geeft aan hun woning 
niet degelijk te kunnen verwarmen). De barometer brengt deze cijfers in verband met de grootte van 
het gezin, huisvestiging en gezondheid en komt tot de conclusie dat alleenstaanden, 
éénoudergezinnen, een slechte woningkwaliteit en een slechte gezondheid het risico op 
energiearmoede verhogen.  Deze laatste domeinen horen de bevoegdheid van de gewesten toe, die 
de nodige maatregelen moeten nemen.  
 
De verschillende studies en statistieken geven aan dat energiearmoede onderhevig is aan 
economische, structurele en technische oorzaken en dat een globale aanpak nodig is. Om te kunnen 
voldoen aan de door de EU gestelde doelen zal er geanalyseerd worden hoe de huidige maatregelen 
binnen ieder niveau kunnen bijdragen of hervormd worden, zodat zij aansluiten bij de visie om 
energiearmoede aan te pakken om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Hierbij mag niet 
vergeten worden dat energie een basisbehoefte is waartoe iedereen toegang moet hebben en dus 
ook betaalbaar moet zijn voor burgers in een precaire situatie. 
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2.5. Dimensie onderzoek, innovatie en concurrentiekracht 
i. Nationale doelstellingen en fondsentargets voor publiek en, waar mogelijk, privé onderzoek en 

innovatie gerelateerd aan de Energie Unie inclusief, waar gepast, een tijdkader voor het behalen van 
deze doelstellingen; 

 

Vanaf 2020 zal 5 tot 10% van het O&O-budget bestemd worden voor projecten die betrekking hebben 

op klimaat en energie. A 

 

België beschouwt het als een prioriteit om zijn kennis en expertise op nucleair gebied, en in het 
bijzonder op het vlak van verantwoord beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof, op peil te 
houden en op die manier gradueel een hoog niveau van veiligheid in het beheer ervan te garanderen 
en te vermijden dat toekomstige generaties met onnodige lasten worden belast. Binnen een 
internationale context zal België het nodige onderzoek verderzetten rond vernieuwende oplossingen 
voor hoogradioactief afval, voor kwalificatie van de materialen uit kernfusiereactoren; dit behoud van 
competenties moet bovendien maken dat de productie van radio-isotopen in België behouden blijft. 

België wil ook een speler van wereldklasse blijven op het vlak van O&O en innovatie in belangrijke 
domeinen zoals 1° nucleaire geneeskunde en de productie van medische radio-isotopen, 2° onderzoek 
naar nieuwe materialen, 3° onderzoek naar deeltjesversnellertechnologie en 4° onderzoek naar de 
transmutatie van radioactief afval. Daarom heeft zij besloten een nieuwe, grote 
onderzoeksinfrastructuur te bouwen, MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor for High Tech 
Applications), die is opgenomen in de routekaart voor Europese strategische 
onderzoeksinfrastructuren die door ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) is 
opgesteld.” 
 

 
ii. Indien van toepassing, nationale doelstellingen inclusief langetermijntargets voor de implementatie 

van low-carbon technologieën, inclusief voor de decarbonisering van energie- en koolstofintensieve 
industriële sectoren en, indien van toepassing, voor gerelateerd koolstoftransport en 
opslaginfrastructuur 

 
iii.  Indien van toepassing, nationale doelstellingen inzake de concurrentiekracht. 

 
 

De Energienorm, die afhankelijk is van het verbruiksprofiel en de energie-intensiteit, moet ervoor 

zorgen dat de verschillende componenten van de energiekost in België niet hoger zijn dan in onze 

buurlanden, zodat de concurrentiekracht van onze ondernemingen en de koopkracht van de 

gezinnen gevrijwaard blijven. C 
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3. BELEIDSLIJNEN EN MAATREGELEN  
 

Zoals beschreven in de leeswijzer wordt: Voor de beleidsmaatregelen onder de dimensies 

decarbonisatie en energie-efficiëntie in het deel 3.1 Decarbonisatie, (incl. hernieuwbare energie) 

en 3.2 (energie-efficiëntie) van het plan, in het onderhavige document afgeweken van de 

vooropgestelde structuur om beter rekening te kunnen houden met de grote overlap tussen 

beide dimensies. Energie-efficiëntie maatregelen hebben immers vaak een impact op de 

broeikasgasemissiereducties en de doelstellingen inzake het aandeel hernieuwbare energie 

doelen en vice-versa. Daarom werd ervoor gekozen om deze hoofdstukken samen te behandelen 

en volgens sectoren in te delen aangevuld met een transversaal gedeelte.  

Voor elk van de voorgestelde doelstellingen onder deel 2 en beleidslijnen en maatregelen 

(Policies & measures (PAMs)) onder deel 3 wordt aangegeven wat de bron is. Dit wordt gedaan 

met een superscript (bvb. A staat voor het Energie Pact, B staat voor Interparlementaire 

gemeenschappelijke verklaring n.a.v. de COP23) en zo verder. De volledige lijst vindt u in bijlage.  

Het criterium Kosten-efficiëntie, dat het principe van de technologische neutraliteit onderstelt, 

zal worden toegepast in de keuze van de PAMs. 

 

3.1-3.2. Dimensie ‘Decarbonisatie’ & ‘Energie-efficiëntie’  
 

Opmerking: Dit deel dient nog te worden aangepast conform de structuur van de governance 

verordening, conform Enover en NKC beslissing eind september, met oog op het makkelijker 

integreren van de entiteitspecifieke plannen in het finale NEKP. 

 

A. Sector energie 
 

De federale PAMs zijn logischerwijs gekoppeld aan de bevoegdheden inzake hernieuwbare energie 

die toekomen aan de federale Staat. Enerzijds betreft het voor hernieuwbare energie in transport de 

bijmengingsverplichting van duurzame biobrandstoffen in diesel en benzine, en anderzijds voor wat 

betreft hernieuwbare energie in de exclusieve economische zone van België in de Noordzee de 

verdere ontwikkeling van windenergie via een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan en 

faciliteren van de verdere uitbouw van offshore windturbines met inbegrip van het uitwerken van 

een steunmechanisme. 

 

Doelstellingen 

 BE: 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2050 met als tussenstap 40% in 2030A 

 FED: 4 GW geïnstalleerd Offshore Wind A 

 BE/FED: Bijdrage aandeel hernieuwbare energie in transport via bijmengingspercentage 

biobrandstoffen 

Vlaggenschipacties  

 FED: Offshore parken in de Noordzee C, P 
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Principenota voorontwerp wet aanbestedingsprocedure nieuwe parken tegen 

20/07/2018, voorontwerpwet tegen einde legislatuur 

Behoud van de 4 GW tegen 2030 zoals in ontwerp van federale bijdrage stond. 

Het potentieel inzake regionale samenwerking in context van MOG/ Nord Seas Energy Cooperation 

(NSEC)/internationale wateren met andere landen die grenzen aan de Noordzee zal verder 

onderzocht worden. 

Samen met onze buurlanden, meestappen in bilaterale en regionale samenwerkingsverbanden met 

het oog op de ontwikkeling van gezamenlijke projecten inzake offshore-energieproductie, meer 

bepaald in het kader van het NSEC.  

 FED/REG: Up to date houden van capaciteit van de transport- en distributienetwerken en de 

uitrol van power-to-X te garanderen. A BE/FED:  het meer op elkaar afstemmen van 

ondersteuningsmechanismen (zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van certificaten) tussen 

entiteiten nastreven teneinde schaalvoordelen te realiseren ook met de buurlanden18 

 FED: Bijmenging biobrandstoffen :  

De ondernemingen die diesel en/of benzine tot verbruik uitslaan, zijn verplicht om aan te 
tonen dat op jaarlijkse basis de tot verbruik uitgeslagen volumes een nominaal volume 
duurzame biobrandstoffen bevatten. 

 

Als antwoord op de aanbevelingen van de Europese Commissie, de publieke consultaties en het 

advies van de stakeholders, zal de federale bijdrage tot de doelstelling van 14 % hernieuwbare 

brandstoffen in de transport sector, zoals bepaald door de Directive RED II (2018/2001/EU), 

gebeuren door 12,2 % biobrandstoffen gemengd of niet met fossiele brandstoffen (met inbegrip van 

de toepassing van dubbele telling):  

 Maximum 7 % biobrandstoffen van de eerste generatie; 

 Minimum 3,5 % geavanceerde biobrandstoffen (inclusief dubbeltelling); 

 1,7 % biobrandstoffen geproduceerd uit grondstoffen inbegrepen in deel B van bijlage IX van 

de RED II (inclusief dubbeltelling). 

De 1,8% bijkomende inspanning dient behaald te worden door andere hernieuwbare energiebronnen 

en zal het voorwerp zijn van een jaarlijkse evaluatie met de gewesten. 

Het aandeel geavanceerde biobrandstoffen volgt dit scenario, in lijn met de REDII en 

inclusief dubbeltelling: tegen 2022: 0,2%, tegen 2025: 1 en tegen 2030: 3,5%. 

 

Uitfasering fossiele brandstoffen: 

FED: België zal in samenwerking met andere lidstaten van de Europese Unie geleidelijk een einde 

maken aan de financiële investeringen in en de steun aan fossiele brandstoffen en maakt een 

inventaris op van alle fossiele brandstofsubsidies om te communiceren aan de Europese Commissie 

tegen eind 2020. 

                                                           
18 Wijziging van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 
bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen met de opzet deze steun in lijn te brengen met de steun in de 
buurlanden 
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FED:   België maakt een actieplan op tegen 2021 om de subsidies voor fossiele brandstoffen stap voor 

stap te laten uitdoven rekening houdend met onder meer het garanderen van de 

bevoorradingszekerheid van het land. Dit plan moet concrete stappen én sociale corrigerende 

maatregelen omvatten om de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij te begeleiden. 

Andere maatregelen 

 BE/FED: Haalbaarheid onderzoeken inzake het injecteren van waterstof in het 

aardgastransportnetwerk. Indien gewenst, een technisch en reglementair kader opstellen om 

het injecteren van waterstof in bestaande infrastructuren mogelijk te maken. A 

 FED: Energie-efficiëntie van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur bij de transmissie- en 

gasnetwerkbeheerders optimaliseren  

 FED/REG: De huidige open dialoog met defensie in het kader van de installatie van 

hernieuwbare energie capaciteiten verderzetten. en inzake de rond luchthavens afgesloten 

zones voor het plaatsen van Onshore windturbines E, M FED: In het ontwerp van marien 

ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 zijn een aantal zones aangeduid voor industriële 

en commerciële activiteiten. Deze kunnen (rechtstreeks of onrechtstreeks) een bijdrage 

leveren aan het halen van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen.  

 

B. Gebouwen 
Doelstellingen 

Inzake de omschakeling naar minder koolstofintensieve systemen van verwarmen en koelen 

 FED/REG: Uitfaseringsscenario voor het op de markt brengen / installeren van 

verwarmingsketels met fossiele brandstoffen (geen nieuwe stookolieketels meer verkocht 

vanaf 2035). A, D, P  

 FED/REG: Vanaf ten laatste 2035 worden nieuwbouwwijken niet meer met een 

gasaansluiting voorzien, behalve voor het deel dat door biogas bevoorraad kan worden 

(gebruikt voor warmte, transport of productie van elektriciteit). A  

Vlaggenschipacties  

Inzake hernieuwing van het privé-gebouwenbestand, waaronder afbraak en heropbouw 

 FED: De veralgemening van het toepassingsgebied van het verlaagd btw-tarief van 6% voor 

afbraak en heropbouw van gebouwen bestemd voor privéwoningen, die momenteel in 32 steden 

van toepassing is, is mogelijk in de veronderstelling dat de Europese Commissie in deze 

maatregel een belangrijke bijdrage ziet om de Belgische doelstelling te halen in het kader van de 

energie-efficiëntie 

 

 FED : Inwerkingtreding op 1 januari 2019 van het optionele btw-stelsel van onderwerping aan de 
btw voor de verhuren van nieuwe gebouwen gebruikt in het kader van de economische activiteit 
van de belastingplichtige-huurder. Deze maatregel geeft een boost aan het renoveren van het 
Belgische professionele gebouwenbestand, door het aftrekken van de verschuldigde btw op de 
kosten met betrekking tot deze nieuwe gebouwen mogelijk te maken. 

 Een plan voor een milieuvriendelijke energieheffing wordt samen met de federale en 
gewestelijke regeringen tegen 2021 opgesteld. 

 Een grondig onderzoek van de steunmogelijkheden voor de energierenovatie van gebouwen via 
« Third party financing » formules wordt tegen 2021 uitgevoerd. 
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Inzake renovatie en nieuwbouw van federale gebouwen  

 FED: De energieprestaties van de federale openbare gebouwen doen stroken met de 

neutraliteitsdoelstelling in 2040, waaraan 50% van de federale gebouwen tegen 2030 moet 

voldoen, rekening houdend met het bestaande gebouwenpark en met beperkingen op 

technisch, wettelijk en HR-vlak en met de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en de 

continuïteit van de openbare dienstverlening. A, P  

 

FEDERAAL GEBOUWENPARK 

Doelstelling: Het bereiken van energie- en klimaatneutraliteit voor de federale overheidsgebouwen 

Tijdschema : voor 2040 

Wie? 

- De Regie der Gebouwen, 

- NMBS en Infrabel, 

- Defensie 

 

Hoe? 

 Regie der gebouwen 

Gelet op de diversiteit van de betrokken gebouwen zullen er actieplannen per type gebouw worden 

opgesteld (gedifferentieerde normen zullen overwogen worden voor de beschermde en geklasseerde 

gebouwen) om de energieneutraliteit te bereiken. De huidige obstakels (overheidsopdrachten/ het 

aanbod van de markt, huidige normen, gebreken inzake verhuur of partnerschappen, budget, 

continuïteit van de diensten enz.) die de realisatie binnen een bepaalde termijn kunnen 

tegenhouden, zullen onderzocht en aangepakt worden, net zoals de opportuniteiten (bijkomende 

voordelen op het vlak van klimaatadaptatie, te danken aan bv. een verbetering van het thermisch 

beheer van de gebouwen gedurende hittegolven); het begrip van energie- en klimaat neutraliteit zal 

nauwkeurig gedefinieerd worden.   

De verbetering van het eigendomspark kan ook gerealiseerd worden via een rationeler gebruik door 

een inkrimping van de portefeuille (niet langer betrekken van oppervlaktes) en de vervanging van 

gebouwen door zeer energie-efficiënte gebouwen, naast de renovatie (bv. nieuwe gevangenissen) 

met ook hier voordelen op het vlak van klimaatadaptatie. 

 

NMBS/Infrabel 

Vermindering van het energieverbruik buiten tractie. Tussen 2005 en 2017 heeft NMBS zijn 

energieverbruik buiten tractie met 17,5% verminderd. Deze inspanning zal gedurende de komende 

jaren verdergezet worden.  

Tussen 2016 en 2022 beoogt de NMBS een bijkomende vermindering van 7% via de volgende acties :  

- Hernieuwing en modernisering van de verlichtingsinstallaties op de perrons, in de stations, 

de kantoren en andere dienstengebouwen ; 

- Verderzetting van de vernieuwing van de verwarmingsinstallaties in de gebouwen ; 

- Ingebruikname van nieuwe ateliers ter vervanging van oude, minder energie-efficiënte 

ateliers  
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- Renovatie van bestaande gebouwen (isolatie, ramen etc.); enz. 

 

 Vermindering van de energie voor tractie en buiten tractie - periode 2016-2022 (NMBS) 

Evaluatie van 
nieuwe  PAMs 

 Referentiejaar 
2016 

Doeljaar 2022  Vermindering 
van het 
energieverbrui
k 

 Vermindering 
van de CO2-
uitstoot 

Energie CO2 
(1) 

Energie CO2 
(1) 

    

  in GWh in kton in GWh in 
kton 

in % in GWh in % in kton 

 Vermindering van 
de energie buiten 
tractie 

264,0 52,4 245,5 48,2 -7% -18,5 -8% -4,2 

 Stookolie 27,0 8,2 17,6 5,3 -35% -9,4 -35% -2,8 

Gas 125,0 28,7 123,8 28,4 -1% -1,2 -1% -0,3 

 Elektriciteit 112,0 15,6 104,2 14,5 -7% -7,8 -7% -1,1 

Tab. Inschatting van de impact van de maatregel op het absolute energieverbruik buiten tractie en 

op de CO2-uitstoot voor de NMBS 

  

 Voor de periode vanaf 2023 zal er een visie worden uitgewerkt voor de verderzetting van de 

inspanningen tot 2040 of 2050 door reeds een actieplan vanaf 2030 te voorzien, wat een eerste stap 

naar de neutraliteit zal zijn.  

De renovatiegraad van de gebouwen zal moeten versneld worden om in 2040 de neutraliteit te 

bereiken. De betrokken oppervlakte zal met voldoende nauwkeurigheid moeten gekend zijn (zie 

acties inzake het kadaster onderaan).  

Bovendien zal telkens - wanneer mogelijk – bij werken rekening gehouden worden met het 

potentieel om geschikte hernieuwbare energiebronnen (PV, warmtenetten,…) te gebruiken. 

 

 Defensie  

Op het vlak van het beheer van haar infrastructuur eerbiedigt Defensie de wetgeving rond de 

energieprestatie van gebouwen (EPG) en energie-efficiëntie (EE). In het bijzonder en binnen de 

budgettaire limieten, wil zij vanaf 1 januari 2019 het NZEB (Near Zero Energy Building)-principe 

toepassen voor alle nieuwe of gelijkgestelde gebouwen en voor alle ‘belangrijke’ renovaties, en de 

energie-efficiëntie verbeteren van bestaande gebouwen tijdens kleine werken/’Quick Wins’- 

investeringen om het verbruik van olie en gas te verminderen. 

Visie defensie op energieverbruik gebouwen: 

1. In eerste instantie wenst BeDef zijn energieverbruik te verminderen door: 

 oude technische installaties te vervangen door efficiëntere en nieuwe technieken 

 overschakelen van stookolie naar gas daar waar mogelijk 

 technische installaties correct regelen en afstemmen op het gebruik 

 LED-relighting 

 Isoleren van warmwaterleidingen, muren en daken 

 sensibilisering van het personeel 
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2. Ten tweede zal de realisatie van een aantal grote infra projecten het energieverbruik van 

betreffende kwartieren fundamenteel verminderen door het vervangen van oude gebouwen door 

moderne energiezuinige gebouwen, dit zal ook co benefits brengen op vlak van klimaatadaptatie 

(verbeterede thermisch beheer) 

3. Ten derde wenst Defensie in te zetten op hernieuwbare energie, daar waar mogelijk. 

 Ook hier zal een visie en een globaal plan voor het volledige park worden opgesteld om alle 

noodzakelijke werken te plannen in functie van de verschillende termijnen (2030, 2040) en de 

hiervoor benodigde budgetten te becijferen. 

Er kan op (lange) termijn overwogen worden om beter te doen dan de NZEB-doelstelling door 

gebouwen een positieve energiebalans te geven.   

Voor alle openbare diensten, organisaties van openbaar nut en sociale zekerheidsinstellingen 

 De betrokken overheidsopdrachten zullen het inzetten op circulaire economie integreren, 

meer bepaald op het vlak van de bouwmaterialen en de optimalisatie van de bijkomende 

voordelen op het vlak van klimaatadaptatie (thermisch beheer). 

 De realisatie tegen 2021 van een energiekadaster voor de federale overheidsgebouwen 

(Regie, NMBS, Defensie). Dit kadaster zal een bijdrage leveren aan het bereiken van de 

beoogde neutraliteit tegen 2040, zoals voorzien in het nationaal energiepact.  

 Een instrument om niet te verwaarlozen is de oprichting van een energiepaspoort voor 

gebouwen (cf. BECI) zoals voorzien in het interfederaal energiepact.  

 

Budget 

Een strategie met betrekking tot de financieringsmethoden voor de renovatie van 

overheidsgebouwen op energievlak zal tegen 2021 worden opgemaakt, rekening houdend met de 

verschillende bestaande opties (de FRDO-aanbevelingen in verband met het nationaal strategisch 

investeringspact van de FRDO et met NEKP/CEC n°7).  

Het gebruik van innovatieve financiële instrumenten, zoals publiek-private partnerschappen 

energieprestatiecontracten en groene obligaties, zal worden overwogen voor de projecten van deze 

drie belangrijke actoren. 

Het nationaal pact voor strategische investeringen bepaalt dat het grootste deel van de 

overheidsinvesteringen gericht zal zijn op de grondige renovatie van overheidsgebouwen. Volgens 

het pact vertegenwoordigt dit 17 miljard euro aan investeringen tegen 2030 (lineaire projectie), 

waarvan 1,65 miljard euro voor de federale overheidsgebouwen (150 miljoen euro per jaar). 
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FIguur 4: Totale investeringen voor energie tot 2030 (bron: nationaal pact voor strategische 

investeringen) 

 

Regie der gebouwen 

Garanties inzake vastleggingen zullen geboden worden via meerjarenplannen met gesplitste 

kredieten (over 5-6-7 jaar) en begrotingen over 20 jaar in functie van het gekozen ambitieniveau. 

De huidige evaluaties situeren het budget op: 

 

TABEL A – REEDS VOORZIEN BUDGET  : 
 

N° 
FICHE-
PROJE
CT 

 
VOORWER
P 

 
BETROK
KEN 
PERIOD
E 

 
GESCHA
TTE 
CO2- 
WINST / 

JAAR ￼19 

 GESCHATTE 
ENERGEIBESP
ARING / JAAR 

￼20 

 

BESPAR

ING 

BRUTO 

M2 

 
 

 DIVERSE 
KOSTEN 

 KOSTEN 
VTE INT.21 

 

KOSTE

N VTE 

EXT. 

 TOTALE 
KOSTEN 

00.01  
Verminderi
ng 
oppervlakt
e  

2022 > 
2025 
Dus 4 
jaren 

29.831 
tCO2eq 

111.020.000 
kWh 

- 
850.076 

m2 

- 8.164.524 
€ 

- 8.164.524 € 

14.01  Renovatie 
van 
oppervlakt
en s 

- - - - - - - - 

                                                           
19 Aan het einde van de beoogde periode. 
20 Aan het einde van de beoogde periode. 
21 Hier werd rekening gehouden met de meest ongunstige optie van VTE (Voltijds Tijdsequivalent) statutaire internen. 
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15.01 Relighting  
van 
gebouwen 

- - - - - - - - 

22.01  
Vervangin
g oude 
gevangeni
ssen s 

2022 > 
2050 
Dus 29 
jaren 

1.501 
tCO2eq  

5.418.000 
kWh 

- 86.500 
m2 

1.819.000.
000 € 

6.569.494 
€ 

5.000.0
00 € 

1.830.569.494 
€ 

ALGEMENE TOTALEN 
31.332 
tCO2eq 

116.438.000 
kWh 

936.57
6 m2 

1.819.000
.000 € 

14.734.0
18€ 

5.000.
000 € 

1.838.734
.018 € 

 
 
 

TABEL B – BUDGET TE VOORZIEN : 
 

N° 
FICHE
-
PROJ
ECT 

VOORWE
RP  

 
BETROK
KEN 
PERIOD
E 

 
GESCH
ATTE 
CO2- 
WINST / 
JAAR 22 

 GESCHATTE 
ENERGEIBES
PARING / 
JAAR  N 23 

 
BESPA
RING 
BRUTO 
M2 

 

 DIVERSE 
KOSTEN 
 

 
KOSTEN 
VTE INT. 
24 

 GESCHATTE 
ENERGEIBES
PARING / 
JAAR   

 TOTALE 
KOSTEN 

00.01  
Verminder
ing 
oppervlakt
e  

 - - - 251.150.3
84 € 

- - 251.150.384 € 

14.01  
Renovatie 
van 
oppervlakt
en  

2020 > 
2040 
Dus 21 
jaren 

59.860 
tCO2eq 

228.550.761 
kWh 

- 1.220.581.
384 € 

31.433.
418 € 

143.060.631 
€ 

1.395.075.433 
€ 

15.01 Relighting  
van 
gebouwen 

2020 > 
2022 
Dus 3 
jaren 

1.151 
tCO2eq  

4.427.500 
kWh 

- 30.000.00
0 € 

938.920 
€ 

- 30.938.920 € 

22.01  
Vervangin
g oude 
gevangeni
ssen 

- - - - 26.000.00
0 € 

25.000.
000 € 

 - 51.000.000 € 

 ALGEMENE TOTALEN 
61.011 
tCO2eq 

232.978.261 
kWh 

- 
1.527.73

1.768 € 
57.372.

338 € 
143.060.631 

€ 

1.728.16
4.737 € 

 

 Zie bijlage voor meer informatie (budget: versie van 18/10/19) 

 

NMBS/Infrabel 

De geplande maatregelen voor de periode 2016-2022 zullen worden gefinancierd op basis van de 

toegekende investerings- en exploitatiedotaties. 

 

 

Defensie 

                                                           
22 Aan het einde van de beoogde periode. 
23 Aan het einde van de beoogde periode. 
24 Hier werd rekening gehouden met de meest ongunstige optie van VTE (Voltijds Tijdsequivalent) statutaire internen. 
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Punt 1 dient gerealiseerd te worden via Energie Prestatie Contracten. De inschatting op dit moment 

is dat van alle gebouwen die in aanmerking komen voor een EPC-contract, deze ongeveer 75% van de 

energieverbruiken van de gebouwen vertegenwoordigen.   De beoogde objectieven die zouden 

kunnen behaald worden tegen 2030 (tov 2018): 

1. Gas + stookolie: -15% = -28 GWh ~ besparing van 1,2M€ / jaar  

2. Elektriciteit: -30% = - 24.7 GWh ~ besparing van 3M€ / jaar 

Geschatte kostprijs voor de nodige investeringen van het EPC-luik, gebaseerd op een 

geëxtrapoleerde haalbaarheidsstudie: 60.5M€, waarvan 55M€ investeringen en 5.5M€ overhead  

Return Of Investment EPC = 14.4 jaar 

 

De beoogde reducties qua energieverbruik door de realisatie van een aantal grote infra projecten, 

zoals de de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor Defensie, een nieuwe Medical Hub ter 

vervanging van het huidige militair hospitaal en de nieuwe infrastructuur de vliegbasissen Melsbroek, 

Kleine-Brogel en Florennes kunnen respectievelijk zorgen voor een reductie van 40% van het 

elektriciteitsverbruik en 60% van het gas- en stookolieverbruik (referentiejaar 2018) voor de sites te 

Evere, Neder-Over-Heembeek, Melsbroek, Kleine-Brogel en Florennes. Voor water wordt er op een 

reductie van 50% gerekend door onder andere de integratie van regenwaterrecuperatie. De beoogde 

objectieven die zouden kunnen behaald worden: 

1. Gas + stookolie: -60% =  -46.5GWh ~ besparing van 1.8M€ / jaar 

2. Elektriciteit: -40% = -16.6 GWh ~ besparing van 2M€ / jaar 

 

Daarnaast dient er geïnvesteerd te worden in hernieuwbare energie. Momenteel is een eerste 

project gelanceerd te Saffraanberg: 500kWp voor een kostprijs van 500k€. De opbrengst wordt 

geschat op 475 MWh per jaar met een autoconsumptie van 85% – 90%.  De geschatte CO2 reductie 

over 21 jaar (tot 2040) is 2.654.415 kg CO2. 

 

Tot slot een globaal overzicht van de energieverbruiken Defensie voor 2017/2018: 

 2017 2018 2040 

Elek kWh 10.215.093,00 
109.573.437,00 68,3 GWh 

(-0.58%)  

GAS kWh 128.128.456,00 
127.610.447,00 66,8 GWh 

(-0.40%)  

Water m³ 689.064,00 
691.839,00 415k liter 

(+0.40%)  

Stookolie Liter 11.722.083,00 
12.249.145,00 0 

(+4.5%)  

 

Het geheel van de voorziene energiebesparende maatregelen zou het verbruik tegen 2040 doen 

dalen tot 68.3 GWh Elek en 66.8 GWh voor verwarming.  Om de gebouwen energieneutraal te maken 

zou een investering van 142M€  nodig zijn in hernieuwbare energie, wat overeenkomt met de 
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installatie van 142.000 kWp of 752.432 m² zonnepanelen (aan de huidige opbrengst van 

310wP/1.64m²). 

 

Inzake de omschakeling naar minder koolstof intensieve systemen van verwarmen en koelen 

 FED/REG : Lastenverschuiving voor fossiele brandstoffen als gas en stookolie (cf. rubriek 

“Fiscaliteit” hieronder) A, D, G 

Inzake productnormen 

 FED: Productnomering, Ecodesign & labelling: 

o Uitbreiding / versterking van het productbeleid op nationaal en Europees niveau. 

o Toegang tot de markt regelen (strengere emissienormen, verbod op sommige 

soorten verwarming en normen op brandstoffen)._D,E, P Met voldoende aandacht voor 

harmonisatie tussen gewesten. P  

o Producten moeten tegen een bepaalde datum een bepaalde minimumefficiëntie 

hebben.  

o Het realiseren van een impactstudie die een stockmodel gebruikt op basis van 

statistieken is nodig om de exacte impact te schatten. 

Andere maatregelen 

Inzake de kennis van het energetisch verbruik 

 FED: De FOD Economie AD Energie heeft een studie gelanceerd die de stock van de 
geïnstalleerde apparaten en hun eigenschappen zoals de energieklasse moet bepalen door 
het EU Energy Label.  
 
Doel van de studie in kader van het NEKP is onder andere om de mogelijke 
beleidsontwikkelingen die gebruik maken van het EU Energy Label binnen BE af te tasten en 
om het energiebesparend potentieel in te schatten. Op basis daarvan kunnen er voorstellen 
gedaan worden voor eventueel toekomstig BE beleid, dat mogelijk verder gaat dan EU 
beleid.  
 

 FED/REG: Een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de haalbaarheid van de opzet van een 

energie-inventaris of -kadaster van de Belgische onroerende activa (overheid en privésector), 

zowel uit kwalitatief als uit kwantitatief oogpunt. P 

o Specifiek voor publieke gebouwen: 

  Verderzetting van de monitoring van de bruikbare oppervlakte en de 

energieconsumptie van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen 

  Het gebruik van een aankoopcentrale (gezamenlijke aankoop) via BOSA zal 

worden opgelegd voor alle federale openbare gebouwen. 

 

  De verplichting voor de leverancier om gebruiksgegevens te verstrekken zal 

worden versterkt en de geschikte hulpmiddelen v deze communicatie zullen 

worden ontwikkeld. Dit zal gelden voor zowel gas en elektriciteit (waarvoor 

momenteel gegevens beschikbaar zijn voor ongeveer 95% van het onroerend 

goed beheerd door de Regie der Gebouwen), als voor stookolie of elke 

andere brandstof. 
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Inzake drijfveren om werkzaamheden te starten  

 

 FED: Reflectie opstarten in de Commissie voor het Verbruik met opzet als doel een wettelijk 

kader te definiëren voor de derde-investeringsmaatschappijen om te lenen aan particulieren 

en bedrijven en hun de nodige financiële garanties te bieden voor de uitvoering van werken 

ter verbetering van de energie-efficiëntie. P 

 

Inzake het gebruik van groene energie  

 FED: Verderzetting van de levering van groene elektriciteit en uitbreiding naar het geheel van 

de beheerde gebouwen van het openbare federale vastgoedpark. O  

 

C. Mobiliteit & Vervoer 
 

Doelstellingen 

- BE: het koolstofvrij maken en het verlagen van de externaliteiten inzake de milieuaspecten 

(vervuiling, geluid, …) en samenlevingsaspecten (ongelukken, files, volksgezondheid, …) van 

mobiliteit in België. A  

- FED: Bevorderen en reguleren van alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen (rekening 

houdend met een globaal bio-based beleid A en hierbij duurzaamheidscriteria van 

biobrandstoffen op Europees niveau te verstrengen alsook het gebruik van problematische 

alternatieven te beperken en uit te sluiten via normering E. 

- BE: Het doel is om tot een modaal aandeel van 20% te komen voor verplaatsingen met door 

de “zachte weggebruikers” (stappen, fietsen, elektrische motoren beperkt tot 25km/uur en 

speed pedelecs) voor het woon-werkverkeer tegen 2030. Bovendien, zullen de 

verplaatsingsplannen voor voetgangers worden bevorderd. B, H 

 

- FED/REG : Promotie van de elektrificatie van het transport voor -elektrische auto’s, licht 

elektrisch voertuigen , fietsen, steps, scooters en moto’s, etc. 

-  FED: vergroening van het openbare wagenpark (voorbeeldfunctie), met als uiteindelijk doel 

voertuigen zonder uitstoot 

- BE: België zal in overleg met de EU-lidstaten de invoering bestuderen van een mechanisme 

om te zorgen voor een transitie naar het gebruik van koolstofvrije energie in de maritieme 

sector op internationaal, nationaal en internationaal niveau zij het door de oplegging of 

versterking van emissienormen E. Te dien einde moet een stappenplan voor de scheepvaart 

in België worden ontwikkeld, actieve internationale samenwerking moet worden voortgezet 

en voorstellen voor maatregelen moeten worden ingediend en ondersteund door IMO. H 

- FED/REG: in het kader van het interfederaal Samenwerkingsakkoord inzake duurzame 

mobiliteit zal de fiscaliteit en de regelgeving inzake elektrische mono-wheels, fietsen, steps, 

scooters, moto’s en lichte elektrische voertuigen geëvalueerd en herzien worden, in het licht 

van de uitdaging om de milieu- en mobiliteitsproblematieken aan te pakken, zodat een 

duidelijk kader bestaat om deze vervoersmodi op een veilige manier hun plaats te laten 

innemen in het mobiliteitsaanbod. 

- FED/REG: In het kader van het interfederaal samenwerkingsakkoord inzake duurzame 

mobiliteit zal de transversale, interfederale samenwerking inzake transport/mobiliteit , 

gezien de vele gespreide bevoegdheden in België, worden verruimd en zullen naast de 
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energie- en mobiliteitsdepartementen ook beleidsdomeinen zoals leefmilieu, fiscaliteit, 

ruimtelijke ordening, economie,… actief worden betrokken. 
 

Vlaggenschipacties  

Het ontwerp Interfederaal samenwerkingsakkoord inzake duurzame mobiliteit wordt afgewerkt 

(tegen 2021), dit rekening houdende met alle betrokken beleidsdomeinen (infrastructuur, economie, 

milieu, energie, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, innovatie, lage emissiezones,…). Dit akkoord zal 

gebaseerd zijn op een vooraf te ontwikkelen interfederale mobiliteitsvisie (tegen 2020).  

Dit akkoord verzekert de afstemming van de maatregelen tussen de verschillende entiteiten 

(subsidies, fiscale maatregelen, infrastructuur, mobilité active, …) en brengt een geïntegreerd 

multimodaal vervoersysteem mee, met de nadruk op alternatieven voor autosolisme (carpoolen, 

snelwegstrook voor bepaalde gebruikers, enz.) evenals een strategie voor het bevorderen en 

reguleren van alternatieve brandstoffen. Het akkoord omvat een component personenvervoer en 

een component vrachtvervoer, integreert eerlijke en billijke overgangsaspecten en houdt rekening 

met de uitgevoerde en lopende maatregelen. 

Elementen uit de bestaande visietekst worden overgenomen om deze maatregel concreter te maken. 

Deze interfederale visie zal niet enkel het personenvervoer omvatten maar ook aandacht hebben 

voor goederenvervoer. 

 

Fiscale en juridisch kaderende Maatregelen  
 

FED/REG:: 

 Evaluatie en aanpassing indien nodig van het bestaande of in ontwikkeling zijnde 

reglementair kader om alternatief voor bedrijfsvoertuigen aan te bieden (zie o.a. 

Mobiliteitsbudget en de maatregel Cash for Cars) in perspectief van continue 

verbetering om beter te beantwoorden op de energie- en klimaatdoelstellingenA, E  

 Streven naar een vermindering van de externaliteiten gelieerd aan salariswagens (om 

zo te strijden tegen luchtvervuiling, de congestie en verkeersveiligheid) door andere 

verminderingen  van de lasten op arbeid te onderzoekenH en een vereenvoudiging 

van het systeem te beogen  . P  

 Vergroening van de vloot van bedrijfswagens A D, L  

Fiscale maatregelen: 

In het kader van het plan voor een klimaatvriendelijke energiebelasting, dat tegen 2021 in 

samenwerking met de federale en gewestelijke overheden moet worden ontwikkeld, zal het bestaande 

of in ontwikkeling zijnde regelgevende kader voor nieuwe contracten voor bedrijfswagens worden 

geëvalueerd en aangepast om: 

 Alternatieven voor te stellen voor bedrijfswagens (cf. o.a. het mobiliteitsbudget en de "cash 

for car"-maatregel, cafetariaplan) met het oog op continue verbetering om de energie- en 

klimaatdoelstellingen te halen.  

 De externe effecten van salariswagens te verminderen (ter bestrijding van luchtvervuiling, 

congestie en verkeersveiligheid) door een verdere verlaging van de arbeidskosten - en een 

vereenvoudiging van het systeem in overweging te nemen.  
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 Het wagenpark te vergroenen  ( rekening houdend met de CO2-doelstellingen voor auto's). 

Te onderzoeken pistes om het wagenpark te vergroenen (na analyse) : 

 Rekening houden met de massa en het vermogen van het voertuig in de belastingheffing op 

bedrijfswagens door een correctiefactor voor elektrische auto's te integreren om het 

overgewicht van de accu in aanmerking te nemen.  

 Het zou consistent zijn om dezelfde parameters als die van het Brusselse en het Waalse Gewest 

toe te passen. Die zijn immers van plan om massa/vermogen/CO2 in hun belastingherziening 

te integreren om vanaf 01/01/2021 rekening te houden met de WLTP-waarden in plaats van 

de NEDC 2.0-waarden, zonder correctiefactor. De vereisten voor PHEV's aanscherpen: het 

energieniveau van de accu's verhogen, wat overeenkomt met een minimumautonomie, en het 

vermogen van de verbrandingsmotor beperken om "valse hybriden" te bestrijden. 

Initiatieven ten voordele van het spoor 
    

Voor passagiers 

 FED: optimalisatie van het spoorvervoer (concurrentievermogen, voldoen aan de 

verwachtingen van passagiers). Om een modal shift naar het spoorvervoer te bevorderen en 

het spooraanbod te verbeteren, zullen de komende jaren aanzienlijke investeringen nodig zijn 

om het passagiersvervoer per spoor te verbeteren, namelijk L: 

o Voltooiing van de GEN voor 2031 (hoofdzakelijk het op vier sporen brengen van lijnen 161 en 

124); 

o Apparatuur voor spoorwegnetwerken met het Europese ETCS-veiligheidssysteem 

(permanente controle van treinsnelheid en automatisch remsysteem. Vanaf 2025 zullen enkel 

nog treinen uitgerust met ETCS kunnen rijden op het Belgische spoorwegnet.  

o Aankoop van nieuw rollend materieel (dubbeldeks M7-treinstellen, enz.): investering van 2 

miljard EUR in de periode 2018 – 2022 om park van rijtuigen en locomotieven te moderniseren. 

Hierdoor komen er 20.000 extra zitplaatsen tegen 2022 bij (waarvan 10.000 tegen 2020); 

o Modernisering van de as Brussel-Luxemburg tegen 2027; 

o Capaciteitsvergroting van de as Gent – Brugge tegen 2024; 

o Toegang tot de luchthaven Gosselies: station Fleurus tegen 2022; 

o Elektrificatie van lijn 19 tussen Mol en Hamont tegen 2020 en lijn L15 tussen Balen en 

Zonhoven tegen 2022 

Voor de overige lijnen die nog niet geëlektrificeerd zijn, wordt een studie naar de kosten en baten 

(financieel, energie, milieu) van een duurzamer alternatief, zoals volledige elektrificatie van het 

spoorwegnet, zowel de infrastructuur als het gebruik ervan, uitgevoerd.   

In 2020 zal de mogelijkheid worden onderzocht om waterstoftreinlijnen te exploiteren of elektrische 

motortreinstellen uit te rusten met batterijen voor het afleggen van korte afstanden op niet-

geëlektrificeerde lijnen25. 

Er zullen ook operationele maatregelen moeten worden geïmplementeerd om de kwaliteit van het 

spoorwegaanbod te verbeteren om het duidelijker, aantrekkelijker te maken en de klantervaring te 

verbeteren (Exploitatieschema’s en uurregelingen, Producten en Diensten, Prijsbeleid en 

verspreiding).  

                                                           
25 Het bestek voor deze studie wordt momenteel opgesteld. De studie moet in 2020  gerealiseerd zijn. De resultaten van deze studie, 
uitgevoerd door de NMBS, zouden worden gecommuniceerd aan de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie 
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Waar mogelijk zal er werk worden gemaakt om multimodaliteit te stimuleren: verbetering van de 

toegang per fiets en te voet tot aan stations, afstemmen van de dienstregeling op deze van andere 

openbare vervoersdiensten (intermodale platformen), …  

De federale overheid zal in overleg met de NMBS en Infrabel het spooraanbod bestuderen dat op 

middellange termijn moet worden ontwikkeld, om tot een consensus te komen over de exploitatie 

van het net in de toekomst en om op basis van het toekomstige aanbod de prioritaire investeringen 

te bepalen die op het vlak van infrastructuur moeten worden gedaan. 

De budgetten die nodig zijn voor de uitvoering van deze maatregelen kunnen worden geraamd op 35 

Mlds EUR voor de periode 2021-2030 (inclusief de middelen bekomen via de uitgifte van een groene 

obligatielening). Deze budgetten zullen de komende jaren moeten worden bevestigd. 

Naar schatting zal de maatregel de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 met ongeveer 1,5 miljoen ton 

verminderen ten opzichte van het ongewijzigde beleidsscenario. 

Als we de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2015 vergelijken met de ramingen voor 2030 na implementatie van 

de maatregel, kan een vermindering van ongeveer 3,7 miljoen ton worden verwacht. 

Voor vracht  

FED: Bevordering van het spoorwegvervoer voor het goederenvervoer. Om het modale aandeel van 

het goederenvervoer per spoor te vergroten (van het huidige 12% aandeel naar 20% in 2030), moeten 

gerichte investeringen worden gedaan om het concurrentievermogen van het goederenvervoer per 

spoor te verbeteren ten aanzien van andere vervoerswijzen: 

o Het uitvoeren van werkzaamheden om treinen van 740 meter op het Belgische spoorwegnet 

en de ontvangst van deze treinen in de terminals mogelijk te maken tegen 2030; 

o Verbeter de spoorverbinding van logistieke platformen tegen 2030; 

o Ontbrekende verbindingen in het railvrachtnetwerk bouwen of herstellen tegen 2030; 

o Verhogen van de capaciteit van de as Zeebrugge-Brugge tegen 2031 en Gent-Brugge tegen 

2024; 

o Verbeter de staat van de ondersteunende infrastructuur tegen 2030; etc. 

Daarnaast zullen ook maatregelen met betrekking tot de werking van het spoorwegnet of de 

regelgeving worden uitgevoerd tegen 2030 om de aantrekkelijkheid van het goederenvervoer per 

spoor te verbeteren:  

o Herziening van de prioriteitenregels voor de toewijzing van sporen; 

o Oprichting van een neutrale instantie voor de promotie van goederenvervoer per spoor in de 

industriële en logistieke sector (zoals in Nederland); 

o Update van het mechanisme voor vrachtsubsidie na 2020 om de modal shift van 

goederenvervoer naar spoorvervoer verder te bevorderen: steun voor overslag in plaats van 

voor het transport zelf 

o Opnemen van specifieke bepalingen in het beheerscontract met Infrabel die de 

spoorwegnetbeheerder moeten stimuleren om deze doelstellingen te halen. 

Budget en impact 

De huidige budgetten voor deze maatregelen (exclusief het ondersteuningssysteem voor het 

goederenvervoer) bedragen 0,985 miljoen EUR (inclusief de middelen uit de uitgifte van de groene 

obligatie). Er wordt een additioneel budget van 135 miljoen EUR verstrekt voor spoorvracht 
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assistentiesystemen. In de komende jaren moeten aanvullende budgetten beschikbaar worden 

gesteld om die maatregelen te realiseren.  

Geschat wordt dat de maatregel de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 met ongeveer 0,7 miljoen ton zal 

verminderen ten opzichte van het ongewijzigde beleidsscenario. Als we de jaarlijkse CO2-uitstoot in 

2015 vergelijken met de ramingen voor 2030 na implementatie van de maatregel, kan een 

vermindering van ongeveer 1,6 miljoen ton worden verwacht. 

Voor zowel passagiers als vracht 

 De huidige en mogelijks nog stijgende integratie van de kosten voor de energietransitie in de 

elektriciteitskost voor het vervoer per spoor zal herzien worden zodat de modal shift naar 

het elektrisch en duurzamer vervoer per spoor niet gecompromitteerd wordt (zie ook fiche 

Electrical Vehicles).  

 Er wordt onderzocht hoe de kosten voor het elektriciteit gebruik voor het vervoer per spoor 

(ETS, federale en gewestelijke toeslagen, …) kunnen worden verlaagd om het spoor verder te 

elektrificeren en de competitiviteit van het vervoer per spoor te bevorderen. De huidige 

hoge elektriciteitskost vormt immers een belemmering voor de noodzakelijke “modal shift” 

naar meer elektrisch vervoer en naar het spoorvervoer in het bijzonder. Naar aanleiding van 

deze studie worden maatregelen genomen om de kosten van het elektriciteitsgebruik voor 

het spoorvervoer te doen dalen. 

 

Andere maatregelen 

Fiscale Maatregelen 

 Evaluatie en beperking van het huidig fiscaal kader voor nutsvoertuigen bijvoorbeeld de 

pickups.)L  

 FED/REG: Hervorming (Para)fiscaal kader ter bevordering duurzame mobiliteit en 

intermodaliteit P  

 FED: Een cumulatie van het jaarlijks treinabonnement mogelijk maken met andere actieve of 

collectieve vervoermiddelen (multimodaliteit) voor een bepaald aantal dagen per jaar. L Met 

andere woorden, de belastingvoordelen die samenhangen met een jaarlijkse 

treinabonnement zouden, voor dezelfde reis, kunnen gecumuleerd worden met (niet-

limitatieve lijst) de belastingvrijstelling voor de fietsuitkering, de tussenkomst voor Collectief 

Georganiseerd Transport of voordelen verbonden aan ander openbaar vervoer voor een 

beperkt aantal te bepalen dagen. L  

 FED: Invoering van een regelgevend en fiscaal kader op EU- en nationaal niveau erop gericht 

het gewicht van voertuigen te verminderen L .  

 FED/REG: Aandringen dat de luchtvaartsector concrete engagementen aangaat en een 

roadmap uitwerkt om de uitstoot van broeikasgassen waarvoor zij verantwoordelijk is 

substantieel te verminderen. Een Zero-emissie luchtvaart tegen 2050 zou internationaal de 

ambitie moeten zijn. H  

Promotie van de zachte mobiliteitsvormen  

 FED/REG . L  

o Evalueren van het fiscaal kader voor bedrijfsfietsen en indien nodig aanpassen L  
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o FED/REG : Pleiten voor het transversaal in aanmerking nemen van de fiets op EU-

niveau (bv.: hervorming BTW richtlijn, CEF financiering van 

fietsinfrastructuurprojecten en uitwerking van een EU-fietsbeleid L 

o De bestrijding van fietsdiefstallen verbeteren (bv. Opvolging en/of ondersteuning van 

het velo-pass systeem van Traxio)) L 

o Statistieken op nationaal niveau over het fietsgebruik en de trends. L 

o In het kader van het investeringspact is er de aanleg van 600km fietssnelwegen 

voorzien 

o Etc.. 

Promotie van nieuwe technologieën 

 FED/REG: Er wordt werk gemaakt van de verdere ontwikkeling van vaartuigen en zwaarder 

vrachtverkeer en openbaar vervoer op CNG en LNG als overgangstechnologie. A 

Maatregelen gelieerd aan de wagen 

 FED: Normering banden en brandstoffen 

 FED: Bevorderen van autodelenF, L P , carpooling en telewerken. F De ondersteuning voor 

carpoolen en autodelen omvat, de harmonisatie / vereenvoudiging van het (para) fiscale 

kader, de organisatie van promotie- en bewustmakingscampagnes, de ondersteuning van 

initiatieven en integratie van initiatieven in Mobility as a Service (MaaS) L. 

 FED/REG: de ontwikkeling van gedeelde autonome voertuigen in België faciliteren. L  

 FED: Om bij te dragen aan de doelstellingen van e-mobiliteit, zal de Regie der gebouwen in 

haar contracten bepalingen opnemen om gebouwen uit te rusten voor elektromobiliteit. 

Tegen 2025 zal voor minstens één op vijf parkeerplaatsen in gebouwen van de federale 

overheid waar technisch mogelijk  een oplaadpunt voor elektrische wagens worden voorzien. 

De installatie van oplaadpunten op de parkings van de NMBS-stations zal ook worden 

gepland bij het opstellen van de volgende beheerscontracten van de NMBS, en de 

doelstellingen op dat vlak zullen in die contracten worden vastgelegd.  Daarnaast worden 

vlot bereikbare, veilige parkings voor milieuvriendelijke (een- en) tweewielers ((elektrische) 

fietsen, (elektrische) steps, elektrische scooters en moto’s, …) voorzien in zoveel mogelijk 

federale overheidsgebouwen, om bezoekers en werknemers te faciliteren zich op een 

milieuvriendelijke manier te verplaatsen. In 2023 zullen laadpunten voor elektrische 1 en 2- 

wielige worden geïnstalleerd in alle gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen. 

 

FEDERAAL WAGENPARK 

Doel : Vergroening van het wagenpark van de overheid (voorbeeldfunctie) met als uiteindelijke 

doel voertuigen met nulemissie. 

De eerste maatregel zal erin bestaan het wagenpark zoveel mogelijk in te krimpen, met name door 

bepaalde voertuigen niet te vervangen of door andere, zachtere mobiliteitsalternatieven aan te 

bieden indien die geschikt zijn (bv. elektrische fietsen of steps). Er kan ook een betere verdeling van 

voertuigen tussen nabijgelegen overheidsdiensten ("gedeelde voertuigen") worden overwogen om 

hun aantal te beperken. 

De federale overheidsdiensten zullen bij de vervanging van hun voertuigen de voorkeur geven aan 

brandstofmodellen die minder verbruiken of koolstofvrij zijn (elektrisch, CNG, hybride, waterstof, ...), 

minder energie verbruiken en zo licht mogelijk zijn, afhankelijk van het gebruik van het voertuig. 
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Het laatste ICDO-verslag aangaande het overzicht van het federale (FOD’s en POD’s) wagenpark 

(auto's/ bestelwagens/vrachtwagens/minibussen/motorfietsen/andere voertuigen) dateert van 2016 

(gegevens 2015). Op dat moment behoorde slechts iets meer dan 1% van de voertuigen niet tot de 

categorieën "verbrandingsmotor" benzine of diesel. De monitoring van het park zal worden 

geactualiseerd.  

Alle federale overheidsdiensten plannen de vervanging van alle voertuigen in het bestaande 

wagenpark, waardoor het mogelijk wordt om de aankopen te groeperen (aankoop of huur/leasing; 

schaalvoordelen voor voertuigen die duurder worden geacht). 

Timing 

Tegen 2030 

Budget 

Elke overheidsdienst stelt zijn eigen begroting op dat vlak vast. Daarom is het moeilijk om een 

overzicht te krijgen van die post. De gegevens in het ICDO-verslag maken een eenvoudige 

extrapolatie van de kosten niet mogelijk. 

Beslissingen 

Vastleggen van doelstelling en uitvoeringsscenario voor 2030 via een Actieplan federale mobiliteit.  

Dient uitgewerkt te worden door de bevoegde Ministers belast met Duurzame ontwikkeling, 

mobiliteit en Ambtenarenzaken  

Werkpunten: 

1. De Minister van Duurzame Ontwikkeling laat de Studie inzake Toestand van het federaal 

wagenpark van de Overheid door het FIDO actualiseren tegen 2020/2021. 

2. De bestaande circulaire 307sexies van 13 juli 2009 dient aangepast te worden om tegemoet 

te komen aan de richtlijn clean transport en in overeenstemming gebracht te worden om de 

verouderde normen er versneld uit te krijgen  

3. Het BOSA kadercontract met de leverancier (heden CMS) wordt gerevalueerd en 

gecontroleerd of zij voldoende strenge vereisten stelt. 

4. Ook de overige contracten met leveranciers worden herbekeken. 

Defensie heeft zich tot doel gesteld om in 2030 te beschikken over een vloot van voor 

personenvervoer bestemde voertuigen die voor ten minste 25% (176/702 voertuigen) bestaat uit 

milieuvriendelijke voertuigen (CNG, hybride of elektrisch), voor een budget van 422.400 EUR per 

jaar. 

De chauffeurs zullen tegen 2030 ook worden opgeleid in ecorijden en hun voertuigen zullen uitgerust 

zijn met systemen voor de controle van het weggedrag (500.000 EUR per jaar). 

Maatregelen gelieerd aan het spoorvervoer  

 FED: vermindering van het tractie-energieverbruik van de NMBS van 4% per reiziger km in 

2022 in vergelijking met 2017. Deze vermindering wordt hoofdzakelijk bekomen door: L, Fiche B 

o ecodriving,  

o eco-stabling (het verminderde energieverbruik wanneer de trein gestationeerd is),  

o de komst van meet energie-efficiënt materiaal,  
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o monitoring en bezettingsgraad). L fiche Een studie “Kostenefficiëntie van de vervanging 

van dieseltreinen door de elektrificatie van de overige lijnen” past ook in het opzet 

o toename of althans de stabilisatie van de treinbezettingstijd. L Fiche B 

o Een studie getiteld "Efficiëntie van de kosten van vervanging van dieseltreinen door 

elektrificatie van de andere lijnen" maakt ook deel uit van dit project (de huidige 

elektrificatiestroom is 89,9%). -verwachtingen op de elektrificatie van het volledige 

Belgische spoorwegnet en de vervanging van dieseltractie apparatuur. Het Infrabel-

netwerk bestaat uit 6515 km aan hoofdsporen waarvan 5857 km geëlektrificeerd 

zijn. De mogelijkheid van elektriserende lijnen die nog niet zijn geëlektrificeerd, moet 

worden bestudeerd. 

 FED/REG: De federale overheid waakt er mee over dat de NMBS een aantrekkelijk alternatief 

blijft tov. andere vervoersmodi door aandacht te schenken aan de kosten voor elektriciteit 

gebruikt voor het vervoer per spoor (ETS, Federale en gewestelijke toeslagen…). De 

betrokken federale overheden starten hierover een reflectie op bij voorkeur in 

samenwerking met de buurlanden. Bij deze reflectie zal ook de notie dat de kostprijs van de 

verschillende vervoersmodi de volledige kosten die hiermee gepaard gaan reflecteren. 

 

 FED/REG: Reflectie rond het verminderen van de kosten voor elektriciteit gebruikt voor het 

vervoer per spoor (ETS, Federale en gewestelijke toeslagen…) L fiche 

Maatregelen gelieerd aan de lucht- en scheepvaart  

 FED : Emissiestudie van de Belgische scheepvaartsectoren die onder federale bevoegdheid 

vallen en analyse van de mogelijke reductiemaatregelen van brandstoffen die broeikasgassen 

uitstoten. L om in het kader van de COP en IMO te blijven pleiten voor nulemissie zeevervoer 

tegen 2050. H Erop aan te dringen dat de luchtvaartnavigatiesector ook concrete 

maatregelen neemt en een routekaart ontwikkelen om de broeikasgasemissies waarvoor het 

verantwoordelijk is aanzienlijk te verminderen. Het bereiken van nulemissie voor 

luchtnavigatie in 2050 zou de ambitie van alle landen moeten zijn. H 

 

In termen van investeringssteunU 

 FED/REG: Het nationale strategische investeringspact stelt dat de meeste 

overheidsinvesteringen zich zullen richten op het onderhoud en de ontwikkeling van 

geïntegreerde vervoersnetwerken en -diensten. 

De totale investering voor deze voorstellen wordt geschat op ongeveer 20 tot 24 miljard euro. De 

onderhoudskosten worden geschat op ongeveer 9 miljard euro en de kosten voor de ontwikkeling 

van het netwerk op ongeveer 13 miljard euro. Van dit bedrag is ongeveer € 7 miljard afkomstig van 

investeringen in spoorweginfrastructuur voor goederen en personen, ongeveer € 2 miljard in 

waterwegen en € 3 miljard in andere vervoersprojecten. 14% komt van particuliere bronnen, 

waaronder PPP-structuren en / of tolheffingen. 
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Figuur 5: Totale investeringen voor mobiliteit tot 2030 (bron: nationaal pact voor strategische 

investeringen) 

 

D. Industrie 
Vlaggenschipacties  

FED/REG: Verderzetting en verfijning van federale steun aan bedrijven in het kader van 

energiebeleidsovereenkomsten of branche-overeenkomsten in de industrie richting 2030, toereikend 

aan te zetten bijkomende inspanningen te leveren, rekening houdend met een gelijk speelveld 

binnen de EU. In het kader van een continue verbetering, afdoende rapportage, vermijden van lock-

in en de versnelde afbouw van fossiele brandstof subsidies. D, G, I,  

 

E. Afval, F-gassen en circulaire economie 
Doelstellingen 

BE: Actieplan voor sterke circulaire economie waarbij grondstoffen zoveel mogelijk binnen de 

economie blijven bestaan, hergebruikt worden en zo lang mogelijk een nuttige waarde blijven 

behouden. H  

Vlaggenschipacties  

2. FED/REG: Actualisatie en uitvoering van de federale roadmap inzake circulaire economie26 P  

                                                           
26 http://www.marghem.be/wp-content/uploads/CIRC-ECON-NL-LIGHT-2.pdf 
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3. FED/REG:  

 

 Ontwikkeling van een actieplan met de gewesten inzake F-gassen G,.  

 Implementatie van het amendement van Kigali,  

 ingrijpen op productnormen en op gebruik. F  

Andere maatregelen 

 FED/REG: De federale overheid zal voorstellen dat de levenscyclusanalyse, die de totale CO2-
productie gedurende de volledige levenscyclus in kaart brengt, deel zou uitmaken van een 
standaard duurzaamheidstoets als een in overwegingname voor koolstoftarifering. Deze 
analyse moet zeker toegepast worden op producten ter bevordering van de energie-
efficiëntie en producten of onderdelen die noodzakelijk zijn voor de productie van 
hernieuwbare energie. H Deze actie moet zich inschrijven in een sub-actie van de 
implementatie van calculatie methodologie van de milieuafdruk van producten en dient op 
deze wijze de transfer van milieu impact te verhinderen. H 
 

 Het plan zou ook gebaat zijn bij een verdere integratie van het beleid inzake circulaire 
economie, waarbij nadruk wordt gelegd op de voordelen ervan op het gebied van 
broeikasgasemissies. X EC 14 
 

F. Transversale maatregelen 

i. Fiscale instrumenten, overheidsfinanciën en financiële regulering  
Doelstellingen27 

 BE: Verschuiving van de lasten van minder fossiele naar meer fossiele grondstoffen A, H  

 BE: Uitfasering van de steun aan fossiele brandstoffen _ 

 BE: Financiële stromen consistent maken met de transitie naar een koolstofarme 

samenleving Q K  

Vlaggenschipacties (zie deels ook bij de sectoren)  

 Carbon pricing A, D, E, G, H 

Op federaal niveau werd eind juni 2018 de studie “Belgian National Debate on Carbon pricing” 

bekend gemaakt, deze studie bevat een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van 

een koolstofbeprijzing (waaronder een koolstoftaks). Dit kan een fiscaal instrument met een 

potentieel significant sturende impact voor de diverse niet-ETS sectoren (o.a. transport, 

gebouwen, industrie en landbouw). Verder studiewerk naar praktische uitvoering en 

haalbaarheid, rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling in België en de verdeling van 

de ontvangsten tussen de Gewesten en de Federale overheid van dergelijke koolstofbeprijzing, 

is echter nog nodig. Het spreekt vanzelf dat als er een shift nodig is, het principe van budgettair 

neutraliteit gerespecteerd moet worden. Ondertussen zullen sensibiliseringsmaatregelen 

worden overwogen 

                                                           
27 3.1.3. Other elements of the dimension:  

i. If applicable, national policies and measures affecting the EU ETS sector and assessment of the complementarity and impacts on the EU 

ETS; [ ] ; iii. Policies and measures to achieve other national targets, if applicable ; iv. Policies and measures to achieve low-emission 

mobility (including electrification of transport); iva. If applicable, national policies, timelines and measures planned to phase out 

energy subsidies, [ ] in particular for fossil fuels [] 
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 FED: De federale regering lanceerde in 2018 en 2019 voor een totaalbedrag van EUR 6,89 

mia EUR het eerst groene lineaire obligaties (groene OLO), waarvan de opbrengsten exclusief 

worden toegewezen aan overheidsuitgaven die gericht zijn op de overgang naar een 

duurzame economie. De nieuwe subsidiabele uitgaven voor de periode 2021-2030 zullen 

worden vastgesteld op het gebied van vervoer, energie en gebouwen, met name op basis 

van dit plan, het energiepact en het nationale strategische investeringspact. 28_ H 

 

 FED: België zal in samenwerking met andere lidstaten van de Europese Unie geleidelijk een 

einde maken aan de financiële investeringen in en de steun aan fossiele brandstoffen en 

maakt een inventaris op van alle fossiele brandstofsubsidies om te communiceren aan de 

Europese Commissie tegen eind 2020. B,H, K  
 

 FED:   België maakt een actieplan op tegen 2021 om de subsidies voor fossiele brandstoffen 

stap voor stap te laten uitdoven rekening houdend met onder meer het garanderen van de 

bevoorradingszekerheid van het land. Dit plan moet concrete stappen én sociale 

corrigerende maatregelen omvatten om de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij 

te begeleiden. 

 

Andere maatregelen 

 FED: De NBB zal worden gevraagd om haar inspanningen op het vlak van klimaatanalyses 

voort te zetten, onder meer door hieraan aandacht te besteden in haar jaarlijkse Financial 

Stability Report op de Belgische economie. HFED: De federale overheid zal erop toezien dat 

de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 in lijn is 

met en bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs. De 

federale overheid zal het voorstel van de Commissie om te ‘climate mainstreamen’, dat wil 

zeggen geld uit te geven aan klimaatactie, verdedigen en erover waken dat deze ‘climate 

mainstreaming’ binnen alle uitgavendomeinen wordt gereflecteerd. Daarnaast moet de 

implementatie, monitoring en rapportering van het principe van ‘climate mainstreaming’ 

verbeteren om ervoor te zorgen dat de uitgaven zoveel mogelijk positieve klimaatimpact 

realiseren 

 FED: Een BE regelgevend kader waarin de toezichthoudende autoriteiten aangesteld worden 

en het wettelijke kader waarin gedefinieerd wordt wat duurzame financiën zijn om tegemoet 

te komen aan de vereisten van de taxonomiereglementering zullen ontwikkeld worden op 

basis van de bestaande Europese regelgeving. 

 FED: Een Energietransitiefonds werd gecreëerd in 2016 om innovatieve projecten in het 

kader van de energietransitie te financieren. 

 

o De heffing die gestort wordt in ruil voor de verlenging van de centrales van Doel 1 en 

2, ten belope van een forfaitair bedrag van 20 miljoen euro per jaar tot in 2025 zal 

het energietransitiefonds spijzen dat is opgericht door de wet van 28 juni 2015. 

Voornoemde heffing is verschuldigd krachtens artikel 4/2 van de wet van 31 januari 

2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie (ingevoegd bij de wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de 

wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor 

                                                           
28 https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_framework.pdf 

https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_framework.pdf
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industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de 

bevoorradingszekerheid op het gebied van energie). 

 

o Dit fonds is bestemd voor maatregelen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren 

en te ondersteunen in innoverende projecten binnen het energiedomein binnen het 

kader van de bevoegdheden van de Federale Staat en voor maatregelen voor het 

behoud van en/of de ontwikkeling van en/of het onderzoek van een systeem om de 

bevoorradingszekerheid en het netevenwicht te waarborgen, in het bijzonder in 

verband met de energieproductie en- opslag, alsmede vraagbeheer. 

 

o De finaliteit van het Energietransitiefonds wordt in de parlementaire voorbereiding 

van de wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie beschreven 

als volgt: “Dit fonds zal instaan om onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen in 

innoverende projecten in het energiedomein en onder meer om energieproductie en 

– opslag aan te moedigen” 

(http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1046/54K1046001.pdf). 

 

o De eerste oproep werd gelanceerd op 30 juni 2017, de tweede oproep in december 

2017, de derde op 20 augustus 2018 en de meest recente oproep in oktober 2019. 

De eerste drie oproepen hebben samen geresulteerd in de toekenning van subsidies 

aan 33 projecten voor een totaal van ongeveer 60 miljoen euro. 

 

Op voorstel van de minister van Energie zal de regering jaarlijks een 

voorafgaandelijke toewijzing van het beschikbare en te besteden budget binnen het 

Energietransitiefonds aan specifieke federale energiebevoegdheden in overweging 

nemen en desgevallend laten formaliseren in de volgende oproep tot voorstellen. 

 

 Infrastructuur 4 Belgium Fund:  Dit fonds gemaakt als onderdeel van het PNIS (National 

Investeringspact (PNIS)  over 150 miljoen euro beschikken en toelaten om bijna 2 miljard 

infrastructuurinvesteringen te mobiliseren dankzij de hefboomwerking. 

 

 FED/REG: Er zal een methodologisch kader voor overleg en financieringsconstructies op 

Belgisch niveau worden ontwikkeld om optimaal te profiteren van de 

financieringsmogelijkheden van de EU voor de energiesector/transitie naar een koolstofarme 

samenleving: CEF, HorizonEurope, InvestEU, BICC, ESIF, nieuw financieringsbeleid van de EIB 

(Europese Investeringsbank), … 

Als antwoord op de EC aanbeveling inzake het kwantificeren van investeringsnoden en aan te vullen 

met een gobale evaluatie van alle investeringen die vereist zijn om de doelstellingen te realiseren kan 

er verwezen worden naar het Nationaal Investeringspact (PNIS)(cfr. 5.3). 

Op 11 september 2018, in het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (NPSI), 

werd door een Strategisch Comité (groep van onafhankelijke experts) een rapport bezorgd aan de 

verschillende regeringen van het land. Dit rapport heeft specifiek tot doel een evaluatie aan te reiken 

van de strategische investeringsbehoeften in België tot 2030. Deze behoeften bestrijken 6 

domeinen29, inclusief energie en mobiliteit.  

                                                           
29 De 6 domeinen van het NPSI zijn: ‘Digitaal’, ‘Cyberveiligheid’, ‘Onderwijs’, ‘Gezondheidszorg’, ‘Energie’, ‘Mobiliteit’ 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1046/54K1046001.pdf
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In dit kader heeft de werkgroep die zich over energie heeft geboden een uitvoerig technisch rapport 

opgesteld over de investeringen die vereist zijn om de energietransitie van het land te verzekeren. De 

resultaten van hun analyse kunnen samengevat worden in de volgende tabel:  

Domein Aanbeveling  Financiering 
(miljard €) 

  Publiek Privé 

Grondige renovatie 
van 
overheidsgebouwen  

 Drastische investering in de renovatie van 
publieke gebouwen om ze smart en 
energie-efficiënter te maken  

  

8,5 8,5 

Elektriciteitsmix  
  

 Bevoorradingszekerheid aan competitieve 
prijzen blijven verzekeren  

 Verdere ontwikkeling van hernieuwbare 
energie, inclusief voor huishoudens  

 Zoeken naar een oplossing om de kost van 
hernieuwbare energie verder te verlagen  

  

0 19 

Versterking van de 
netwerken  
  

 Investering in de transmissie- en 
distributienetten om een evenwichtige en 
meer flexibele transitie toe te laten  

 De ontwikkeling van smart grids 
ondersteunen  

  

0 17 

Ontwikkeling van de 
opslag  
  

 Uitrol van opslagcapaciteit (voertuigen, 
woningen en bedrijven) 

 Aantrekken van een batterijproducent naar 
ons land  

 Ontwikkeling van pompopslag  
  

0 5 

Uitrol van alternatieve 
brandstoffen  
  

 Verzekeren van het bestaan van genoeg 
laadstations voor zowel CNG als 
elektriciteit  

 R&D-steun voor waterstof en groen gas  
  

0 0,3 

Nucleaire 
ontmanteling en 
onderzoek naar 
afvalbeheer  
  

 Ondersteuning van de projecten om de 
kennis van de Belgische bedrijven inzake 
ontmanteling te versterken via de ABCD-
cluster (Advanced Belgian Cluster on 
Decommisionning) 

 Onderzoek naar efficiënte verwerking van 
kernafval  

  

0,7 1 

TOTAAL~  ~9 ~51 

  ~60 

Impact 

 De renovatie van het gebouwenpark zal snel leiden tot een grote afname van het 
energieverbruik van de overheid, wat tot grote besparingen zal leiden en België’s 
energiedoelstellingen voor 2030 zal helpen bereiken. Dit zal ook leiden tot grote spill-over 
effecten naar KMO’s en andere spelers in de private sector. 

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_energy.pdf
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 Investeringen in netwerken en productiecapaciteit zullen de bevoorradingszekerheid 
helpen verzekeren. 

 Een gezondere leefomgeving voor de Belgische burgers door het gebruik van CNG (en 
andere groenere brandstoffen) te stimuleren. 

  
  

Op het vlak van de mobiliteit resulteerde het rapport van de thematische werkgroep in de volgende 

evaluatie: 

  Domein Aanbeveling  Financiering 
(miljard €) 

  Publiek Privé 

Uitbouwen en 
onderhouden van 
geïntegreerde 
transportnetten en  
-diensten 
  

 Onderhoud en op peil houden van de 
bestaande infrastructuur (bv. bruggen, 
tunnels) 

 Toegang tot de steden verbeteren, via o.a. 
voorstedelijke spoornetwerken, 
geïntegreerde platformen en fietspaden  

 De spoortoegang tot havens en 
industrieparken verbeteren en de sluizen 
moderniseren  

  

17,2-
20,5 

2,8-3,5 

Faciliteren van slimme 
mobiliteitsoplossingen  
  

 Oprichting van een nationaal realtime 
centraal ‘Data lake’ 

 Creatie van één gebundelde 
mobiliteitsapp om deur-tot-deur mobiliteit 
te vergemakkelijken  

 Uitrol van intelligent transportsystemen 
(ITS) om congestie te verminderen  

  

1,5-2 0,1 

De transportvraag 
beheren  
  

 Bevorderen van ruimtelijke ordening en 
herinrichting van bedrijventerreinen  

 Opzetten van satellietkantoren en 
coworking spaces 

 Slimme tarifering van mobiliteitsdiensten  

 Mobiliteitspromotiecampagnes  
  

0 2 

Een ondersteunend 
kader opstellen  
  

 Oprichten van het Nationaal 
Observatorium Mobiliteit  

 Opstellen van een multimodale meerjarige 
investeringsagenda (inclusief een 
duidelijke visie op investeringen, en 
specifieke governance-structuren op het 
gepaste niveau (grootstedelijk, gewestelijk 
of nationaal)) 

  

0 <0,1 

TOTAAL~  ~19 ~6 

  ~22-27 

Impact 

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_mobility.pdf
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 Slimmere mobiliteit en een vermindering van de vraag naar mobiliteit zorgen voor minder 
economisch verlies door aanschuiven in files. 

 Grote infrastructuurprojecten zorgen voor tewerkstelling, wat een belangrijk 
multiplicatoreffect heeft voor de economie. 

Boost van digitale en andere hoogtechnologische spelers in het luik ‘Smart mobility’ 
  

 een algemene evaluatie van de investeringsbronnen aan te reiken, inclusief een passende 

financiering op nationale en gewestelijke schaal en op de schaal van de Unie. 

Er werd in het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (NPSI) ook grondiger 

gebrainstormd over de financieringsbronnen voor de strategische investeringen. Het aspect van de 

mobilisatie van kapitaal maakt trouwens deel uit van de 4 transversale factoren die in het rapport van 

het Strategisch Comité30 geïdentificeerd werden als elementen waarop gewerkt moet worden om de 

investeringen te bevorderen. In het rapport van de werkgroep die zich heeft gebogen over de factor 

‘Mobilisatie van het kapitaal’, worden enkele financiële instrumenten uiteengezet die gebruikt kunnen 

worden om de investeringen te realiseren die geïdentificeerd werden in het rapport van het 

Strategisch Comité.  

Dit werk om de financieringsbronnen op nationale en gewestelijke schaal en op schaal van de Unie in 

kaart te brengen, is evenwel nog altijd aan de gang. Er worden meer bepaald technische 

werkzaamheden hieromtrent verricht binnen twee werven31 ingesteld door een beslissing van het 

Overlegcomité van 27 maart 2019.  

 

ii. Voorbeeldrol van de overheden 
 

Doelstellingen 

 BE: Het koolstofneutraal maken van de federale overheid tegen 2040, energieneutrale 

gebouwen en klimaatneutrale mobiliteit. A, _H 

- de openbare gebouwen zijn energie- en klimaatneutraal tegen 2040  A, _H rekening houdend 

met het bestaande gebouwenpark en met beperkingen op technisch, wettelijk eb HR-vlak en 

met de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en de continuïteit van de openbare 

dienstverlening. 

- Voor overheden en openbaar vervoer (buslijnen) worden alle nieuw aangekochte wagens 

en bussen zero emissie tegen 2025. A 

 Met hun duurzame overheidsopdrachten zal de overheid de markt impulsen geven in de 

richting van de transitie naar een koolstofvrije economie (vergroening van hun wagenparken, 

                                                           
30 De 4 transversale domeinen van het NPSI zijn: ‘Een betere regelgeving voor strategische investeringsprojecten’, ‘Mobiliseren van 
kapitaal’, ‘Publieke-Private Samenwerkingen’, ‘Een begrotingsstrategie en Europese regels die overheidsinvesteringen bevorderen’ 
31 De ‘werven’ zijn technische werkgroepen opgericht in de context van de tenuitvoerlegging van het NPSI. Ze hebben tot doel de 

werkzaamheden voor te bereiden van de Interministeriële Conferentie voor Strategische Investeringen, opgericht door een beslissing van 

het Overlegcomité van 7 november 2018. De twee werven waarvan hier sprake is, zijn: ‘Werf I: Interfederale governance en synergie met 

de Europese instanties’ en ‘Werf III: Mobiliseren van kapitaal (PPS en EPC)’. 

 

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_mobilizing_capital_and_ppp_wg_fr.pdf
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aankoop van groene stroom, aankopen in overeenstemming met de principes van de 

circulaire economie, keuze van gunningscriteria, enz ...) 

Vlaggenschipacties  

 FED: Beheer en aankoop van wagen- en gebouwenpark afstemmen op doelstellingen van 

klimaat- en energieneutraliteit tegen 2040. P Zie ook inspanningen van DefensieM, NMBSL, 

InfrabelL, Regie der gebouwen O. 

 

Andere maatregelen 

 FED: Maximalisatie aanmaak en inzet hernieuwbare energie (aankoop groene stroom, 

plaatsing Fotovoltaïsche zonnepanelen). D, Zie ook inspanningen van Defensie M 

 FED: Integratie van Duurzame Ontwikkeling in de bestuursovereenkomsten. J  

 FED: Optimaliseren van criteria bij openbare aanbestedingen (koolstofclausules) J, P 32 

 FED : goed voorbeeld te stellen via hun aankopen (bijvoorbeeld uitrusting en materialen).  
 

 FED: Digitale werking overheid: Verderzetten van de digitale overheid, stroomlijnen 

procedures, one-stop, paperless office  

iii. Organisatie van de arbeidsmarkt 
Doelstellingen 

 BE: Een rechtvaardige transitie garanderen E, P33 

Vlaggenschipacties  

 

 FED/REG: Organisatie van een “Nationale dialoog over de rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale samenleving/maatschappij”, met alle actoren van het beleid, overheden 
zowel als stakeholders. Deze dialoog zal worden ondersteund met een analyse van de 
positieve en negatieve effecten van de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij en 
onder meer gericht zijn op het identificeren van beleidspistes. E, P 

 

Andere maatregelen 

iv. Opvoeding en sensibilisering  
Doelstellingen 

 BE: Aandacht voor gedragsverandering van mensen, door middel van initiatieven op het 

gebied van onderwijs, de opvoeding, de opleiding en de sensibilisering via cultuur met 

bijzondere aandacht voor het belang van sensibilisering over de ecologische voetafdruk van 

                                                           
32 bv. de analyse van de levenscyclus van de producten op het vlak van energie en leefmilieu, de 
kwaliteit van de producten, het afvalbeheer en de lokale werkgelegenheid. Deze criteria moeten op 
een duidelijke en transparante manier worden gedefinieerd. De naleving van de criteria moet worden 
geverifieerd en gecontroleerd. 

33 Dit betekent dat de jobcreatie en de reconversies van jobs moeten kaderen binnen de bestaande structuren van de sociale dialoog en de 
sociale bescherming, van de inspanning inzake opleiding en ontwikkeling van competenties, van respect voor mensen- en arbeidsrechten. 
Op de gevolgen van de energietransitie voor de werkgelegenheid moet correct worden geanticipeerd. Het ‘Just transition’-principe staat 
expliciet ingeschreven in de Overeenkomst van Parijs.  
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consumptie B en met de opzet het motiveren, stimuleren en informeren van de burger om 

het gedrag te wijzigen en om blijvend te investeren A, P 

 BE: Informeren over de klimaatproblematiek en het klimaatbeleid, en stimuleren van de 

burger om klimaatacties te initiëren en versterken (gedragswijzigingen en investeringen) H,E 

 BE: Inzetten op vorming, publieke bewustmaking, publieke participatie, publieke toegang tot 

informatie en het maatschappelijk debat in uitvoering van artikel 12 van Overeenkomst van 

Parijs om het draagvlak voor de koolstof neutrale transitie bij de stakeholders en het grote 

publiek, te vergroten Q 

 

v. Governance 
Doelstellingen 

 Opzetten van een robuust governance-systeem gedurende de hele cyclus van de planning, 

uitvoering, evaluatie en bijsturing van de verschillende componenten van het energie- 

klimaatbeleid. S 

 Versterking en optimalisering van de bestaande governance-structuren 

 Alignering van de interne governance-structuren met de Europese (Governance of the Energy 

Union and Climate action) en internationale organen en structuren (Paris rulebook) 

 Optimalisering van de complementariteit en van de synergieën tussen de maatregelen die op 

federaal en gewestelijk niveau worden genomen, onder andere dankzij de systematische 

toepassing van het wederkerigheidsprincipe (elke entiteit gaat na welke de impact van een 

maatregel is op het klimaatbeleid van een andere entiteit, en spant zich in om de efficiëntie van 

de maatregelen van alle andere machtsniveaus te versterken). S 

Vlaggenschipacties  

 FED/REG : « burden-sharing » overeenkomst inzake energie-klimaat 2021-2030 » E 

 FED/REG: De bevoegde federale administraties zullen voldoende menselijke en financiële 
middelen ter beschikking hebben om de taak van planning, coördinatie, uitvoering en opvolging 
van het beleid op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren binnen een strak 
tijdskader.  

 Hervorming van het bestaande bestuurlijk kader om maximale afstemming met de governance in 
het kader van de EU Energie-Unie en het internationale kader, meer bepaald ‘Paris Rulebook’, te 
garanderen om in het bijzonder de opvolging van het energie- en klimaatbeleid gedurende de 
hele cyclus van planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing te verbeteren.  
Dit zal gebeuren door:  

 de bepaling van een gemeenschappelijke middellange en langetermijnvisie en traject dat 
een robuust  beleidskader voor alle beleidsniveaus (nationaal, regionaal, lokaal,…) 
creëert en  duidelijke perspectieven biedt aan alle actoren, inclusief de jongeren;  

 het instellen van een federale beleidscyclus, afgestemd op de nationale beleidscyclus, 
waarbij elke herziening van het geïntegreerde energie en klimaatplan in de voorbereiding  
deel uitmaakt van een multistakeholderdialoog en voorafgaand aan het federale 
parlement wordt voorgelegd.   
 
 

Invoering van een cel voor de coördinatie en de structurering van het plan van BE met experts van de 
deelstaten/federale staat inzake budgettaire, financiële, technische financieringstools, 
financieringsbronnen op het niveau van de EU, de federale staat en de deelstaten, inclusief de 
schuldinstellingen en NPB’s; instrumenten van de financiële markten. 
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vi. Internationale samenwerking 
Doelstellingen 

 BE: Voortrekker te blijven op het internationale niveau en in te zetten op een sterke, ambitieuze 

klimaatdiplomatie en -samenwerking. 

 REG/FED : Een rechtvaardige bijdrage van België tot de internationale klimaatfinanciering 

garanderen 

Vlaggenschipacties  

 FED: Belgische jaarlijkse bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering getuigt van een 
internationale klimaatambitie die zo mogelijk jaarlijks toeneemt. Een en ander moet met name 
concreet gestalte krijgen in de voortzetting en de verhoging van de begrotingsvastleggingen 
van de verschillende entiteiten voor de internationale klimaatfinanciering om internationaal 
concrete projecten te realiseren met het oog op de verhoging van de adaptatiemogelijkheden 
in de ontwikkelingslanden, zij het door technologische innovatie, die de mogelijkheid biedt de 
levensstandaard te verhogen en tevens de uitstoot van broeikasgassen te beperken, dan wel 
door energie-efficiëntie, door duurzaam beheer van de bodems, de landbouw en de bossen, 
door het beheer van de watervoorraden, enz. B 

 
 

vii. Adaptatie 
Doelstellingen 

 FED: Doelstelling 32 van de federale strategische visie voor duurzame ontwikkeling op lange 

termijn (mei 2013): ‘België zal aangepast zijn aan de rechtstreekse en onrechtstreekse impact 

van de gevolgen van de klimaatverandering’. 

 FED: Doelstellingen van de federale bijdrage tot het Nationaal Adaptatieplan34 : 

o de risico’s verbonden aan de impact van de klimaatverandering beter te kunnen 
evalueren en om er beter te kunnen op anticiperen en reageren (uitbreiding van de 
kennis) 

o te anticiperen op de risico’s en ze te beperken, en om eventuele voordelen van de 
klimaatverandering te maximaliseren 

 
Vlaggenschipacties  

 BE: Uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan en zijn updates.  

In 2017 werd er een Nationaal adaptatieplan aangenomen35. Dit plan identificeert specifieke 

adaptatiemaatregelen die op nationaal niveau moeten worden genomen voor de periode 2017-2020 

om de samenwerking te versterken en om synergieën inzake adaptatie tussen de verschillende 

entiteiten te ontwikkelen (federaal niveau, gewesten).  

                                                           
34 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2016. Contribution fédérale au plan national 

d’adaptation. http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/ 

 
35 Commission Nationale Climat, 2017. Plan National d’Adaptation pour la Belgique. 

http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/ 

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/nap_en.pdf
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1628/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/
http://www.climat.be/index.php/download_file/view/1958/1205/


64 
 

 Fed : Uitvoering van de federale bijdragen tot het Nationaal adaptatieplan, aangenomen op 

28 oktober 2016 en zijn updates.  

Deze federale bijdrage beoogt de federale hefbomen en tools in werking te stellen om een 

gecoördineerd adaptatiebeleid te kunnen voeren. Zij identificeert 12 federale adaptatieacties. Deze 

acties passen binnen een integratieoptiek van de component "adaptatie aan de klimaatverandering » 

in twee sectoren: vervoer en crisisbeheer. Ook worden er transversale maatregelen geïdentificeerd 

die verband houden met de coherente integratie van de adaptatie in verschillende 

domeinen/beleidslijnen en met de sensibilisering voor en het begrijpen van de uitdagingen.  

NB : De maatregelen die in het Adapatatieplan zijn geïdentificeerd zullen geen rechtstreeks effect 

hebben op de broeikasgassen. In het kader van de identificatie van maatregelen werd er rekening 

gehouden met het risico op ‘foute adaptatie’ om te voorkomen dat adaptatiemaatregelen zouden 

leiden tot verhoogde kwetsbaarheid (bij voorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen te vergroten). 

 

3.3 Energiezekerheid 
 

i. Beleidslijnen en maatregelen in verband met de elementen uiteengezet in 2.3.  

Zoals in hoofdstuk 2.3 reeds werd beschreven, zal België verschillende maatregelen nemen om de 

bevoorradingzekerheid doorheen de kernuitstap te waarborgen.  

In de eerste plaats zal de structurele monitoring van de bevoorradingszekerheidssituatie verder 

worden gezet en waar mogelijk verfijnd, waarbij ook gekeken wordt naar de situatie in de ons 

omringende landen. Bovendien zal in overeenstemming met de Market Design verordening36 tegen 

uiterlijk 5 juli 2020 een waarde van de niet-geleverde energie (VoLL) worden bepaald. 

Om bijkomende investeringen in elektriciteitsproductie aan te trekken werd beslist om tegen 2020 een 

gecentraliseerd, markt breed capaciteitsvergoedingsmechanisme te ontwikkelen, waarbij de 

bepalingen van de Europese wetgeving en richtsnoeren inzake staatssteun ten volle zullen worden 

gerespecteerd. Het systeem zal neutraal zijn vanuit technologisch standpunt. Bovendien zal het naast 

de bouw van nieuwe of de verlenging van de uitbating van bestaande gasgestookte centrales de 

grootschalige implementatie van oplossingen voor opslag of voor vraagbeheer mogelijk maken. Het 

gekozen mechanisme zal de kosten maximaal beperken, het concurrentievermogen van de 

ondernemingen en KMO’s en de koopkracht van de burgers zo goed mogelijk vrijwaren. De kaderwet 

voor dit capaciteitsvergoedingsmechanisme werd op 4 april 2019 goedgekeurd en momenteel worden 

de verschillende uitvoeringsbesluiten uitgewerkt. Een eerste veiling wordt beoogd in het najaar 2021 

met als leverjaar 2025. 

Het overleg tussen de bevoegde overheden zal versterkt worden met het oog op de vereenvoudiging 

van de aflevering van de vereiste vergunningen voor de ontwikkeling van nieuwe productiemiddelen, 

evenals de aanpassing van de netwerken die nodig zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. In deze context zal de one-stop shop aanpak, die verankerd werd in het 

samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 betreffende de oprichting van een 

vergunningscoördinerend en -faciliterend comité, systematisch worden toegepast voor energie-

                                                           
36 VERORDENING (EU) 2019/943 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit 
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infrastructuurprojecten van nationaal belang. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed om de 

administratieve lasten voor de projectpromotoren zo laag mogelijk te houden. 

 

De verschillende bevoegdheidsniveaus zullen erover waken om een continue ontwikkeling van nieuwe 

- centrale en decentrale opslagsystemen te verzekeren, evenals de mogelijkheden van verschuiven van 

de pieken bij de industrie als bij de particulieren. De federale overheid zal vanuit haar bevoegdheid om 

de bevoorradingszekerheid te waarborgen in overleg treden met de gewesten om het volle potentieel 

aan flexibiliteit aan te boren en de stabiliteit van het systeem te garanderen.  

Vervolgens zal België de nodige voorbereidingen treffen om de ontmanteling van de kerncentrales te 

realiseren en het radioactief ontmantelingsafval en de verbruikte splijtstoffen op een gepaste manier 

te bergen en te beheren. Daartoe zullen de nodige beslissingen genomen worden, meer bepaald met 

betrekking tot de technische specificaties en de locatie van de bergingssite.  

België zal ook uitvoering geven aan de verschillende risico-evaluaties betreffende de 

voorzieningszekerheid voor elektriciteit, aardgas en aardolie die in Europese en internationale 

wetgeving werd verankerd. In dit kader zal ook actief worden samengewerkt op regionaal niveau (o.a. 

Pentalateraal Energieforum, Gasplatform). Bovendien worden meerdere projecties op langere termijn 

voorbereid: o.a. de prospectieve studies (FOD Economie – AD Energie), Energieperspectieven 

(Federaal Planbureau). Het opzet en de methodologie van deze studies zal op regelmatige basis tegen 

het licht worden gehouden om hun bruikbaarheid voor het beleid te optimaliseren, mogelijke 

overlappingen met andere analyses te minimaliseren en de coherentie te verzekeren. Verder voeren 

ook de regulatoren en de netbeheerders op individuele basis of binnen hun Europese 

koepelorganisaties (o.a. ACER, CEER, ENTSO-E, ENTSO-G) tal van studies uit ter ondersteuning van het 

beleid om de bevoorradingszekerheid te verzekeren.  

 BE: de marktwerking zal worden aangepast om het kader uit te bouwen dat het mogelijk 

maakt tijdens de energietransitie de bevoorradingszekerheid te garanderen en dit tegen de 

laagste kost; A 

 FED: De koppeling van de elektriciteitsmarkten maakt het mogelijk om de liquiditeit te 

verbeteren, wat zou moeten leiden tot lagere en stabielere elektriciteitsprijzen. Dankzij 

interconnecties kunnen we voordeel halen uit de complementariteit van de productiemix 

van de Europese landen. A 

 FED: bevorderen van proefprojecten voor Power-to-X-projecten voor zover deze economisch 

en ecologisch te rechtvaardigen zijn; A 

 BE: haalbaarheid onderzoeken inzake het transport van waterstof in het 

aardgastransportnetwerk; A 

 BE: vergemakkelijken van groot- en kleinschalige opslagprojecten voor zover het 

economische en ecologische belang ervan vooraf werd aangetoond; A 

 FED/REG: Diverse tools zullen worden ontwikkeld om flexibiliteit in de markt te ontwikkelen 

en het verbruik en de productie beter op elkaar af te stemmen. A 

Vlaggenschipacties  

 

 Oprichting van een Federaal Energie Comité (vertegenwoordigers van de federale 
overheid, de gewesten, de werkgevers, de industrie), die de realisatie van de federale 
energiestrategie zal opvolgen op basis van 4 specifieke analyses: 

o De impact op het klimaat door het NKC (Nationaal Klimaatcommissie)  
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o De evolutie van energieprijzen en tarieven, door FORBEG (Forum van Belgische 

Energieregulatoren)  

o De bevoorradingszekerheid, door Elia, de CREG en de overheid (DG Energie) 

o De veiligheid van de nucleaire installaties wordt gewaarborgd door het FANC 

(Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).  

 

 Ontwikkelen van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) om de 

bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit te waarborgen investeringen in nieuwe 

capaciteit aan te trekken.  

 

 Uitvoering geven aan de planning voor de L-gas conversie 

Andere maatregelen 

 BE: de marktwerking zal worden aangepast om het kader uit te bouwen dat het 

mogelijk maakt tijdens de energietransitie de bevoorradingszekerheid te garanderen en 

dit tegen de laagste kost; A 

 FED: De koppeling van de elektriciteitsmarkten maakt het mogelijk om de liquiditeit te 

verbeteren, wat zou moeten leiden tot lagere en stabielere elektriciteitsprijzen. Dankzij 

interconnecties kunnen we voordeel halen uit de complementariteit van de 

productiemix van de Europese landen. A 

 FED: bevorderen van proefprojecten voor Power-to-X-projecten voor zover deze 

economisch en ecologisch te rechtvaardigen zijn; A 

 BE: initiatieven nemen zodat de gasnetten ook waterstof kunnen vervoeren; A 

 BE: vergemakkelijken van groot- en kleinschalige opslagprojecten voor zover het 

economische en ecologische belang ervan vooraf werd aangetoond; A 

 FED/REG: Diverse tools zullen worden ontwikkeld om flexibiliteit in de markt te 

ontwikkelen en het verbruik en de productie beter op elkaar af te stemmen. A 

 
ii. Regionale samenwerking  op dit gebied 

Verhoogde aandacht binnen het Pentalateraal Energie Forum gaat naar samenwerking op het terrein 
van preventie en beheer van elektriciteitscrisissen zoals vastgelegd in het Memorandum of 
understanding on emergency planning and crisis management, getekend te Luxemburg op 26 juni 2017 
die bepaalt dat de landen: 

 transparant maken hoe taken en verantwoordelijkheden binnen de landen zijn 
verdeeld; 

 afspraken maken over een ‘early warning’ systeem; 

 overeenkomen welk soort instrumenten in te zetten om de crisis te pareren, waarbij 
voorrang gaat naar marktgebaseerde oplossingen;  

 en mogelijke gezamenlijke risico’s identificeren voor de regio; 

Op basis van het voorgaande werd een gezamenlijke crisisoefening georganiseerd, Pentex 2018, die 

doorging op 20 juni 2018. 

In de loop van 2019 werden de noodplannen van de 7 betrokken landen uitvoerig besproken. Tegen 

begin 2020 zullen deze plannen geanalyseerd worden en bekeken worden hoe we tot een regionaal 

noodplan kunnen evolueren (binnen het kader van de Risk Preparedness Verordening) 
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iii. Indien van toepassing, financieringsregelingen op dit gebied op nationaal niveau, met 

inbegrip van EU ondersteuning en het gebruik van EU-fondsen 

 

3.4 Binnenlandse energiemarkt 

3.4.1.Elektriciteitsinfrastructuur  
 

i.  beleid en maatregelen om het in artikel 4(d) beoogde niveau van interconnectiviteit tot stand 

te brengen;  

Rekening houdend met de aanbevelingen van de “Commission Expert Group on 2030 electricity 

interconnection targets”, heeft transmissienetwerkbeheerder Elia het initiatief genomen om studies 

op te zetten met de betrokken TSO’s van de buurlanden om de ontwikkeling van bijkomende 

interconnecties te onderzoeken op alle grenzen. Deze initiatieven zijn hernomen in het TYNDP18 

alsook het nieuwe Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030, dat op op 26 april 2019 werd 

goedgekeurd37. 

In dit ontwikkelingsplan wordt geduid dat de ontwikkeling van het 380kV net kenmerkt zich door 3 

pijlers: 

1. Het versterken en uitbreiden van het interne 380 kV-net: voor de integratie van binnenlandse 

hernieuwbare energieproductie, de aansluiting van nieuwe productie-eenheden en het 

transport van bijkomende internationale elektriciteitsstromen; 

  

2. Het uitbreiden van het offshore-net: voor de verdere integratie van hernieuwbare 

elektriciteitsproductie op zee; 

 

3. Het versterken en uitbreiden van de interconnectiecapaciteit: om hernieuwbare energie op 

Europese schaal te integreren én toegang te hebben tot de meest competitieve prijzen op de 

internationale markt die zorgen voor prijsconvergentie; 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de belangrijkste investeringen in het 380 kV netwerk voor 

de periode 2020-2030 geclusterd zijn in 5 investeringspakketten volgens een modulaire logica. Pakket 

A bevat hierbij zowel versterkingen van de bestaande interconnecties met Frankrijk & Nederland 

alsook versterkingen van de bestaande interne 380 kV-corridors. Heden zijn hiervan volgende 

projecten als PCI erkend:  

- BRABO-project: versterking interconnectie met Nederland; 

- 2de HVDC-link met Groot-Brittannië; 

- 2de HVDC-link met Duitsland.  

 

                                                           
37  
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Figuur 6: Overzicht modulaire uitbouw van het 380kV netwerk 2020-2030 (Bron: Elia, ontwerp van Federaal 

ontwikkelingsplan)  

 

Aardgas – België beschikt reeds over een performant en sterk uitgebouwd aardgasnet, waarbij een 

solide interne infrastructuur wordt aangevuld met interconnecties met alle buurlanden, een LNG-

terminal in Zeebrugge en een opslagfaciliteit in Loenhout. Daarnaast heeft de Belgische 

transmissiebeheerder Fluxys belangrijke participaties in sleutelprojecten doorheen Centraal-West-

Europa. Dit biedt bijkomende flexibiliteit, wat bijdraagt tot de aantrekkelijkheid van de Belgische 

aardgasmarkt en de bevoorradingszekerheidssituatie ten goede komt. Toch zal ook voor de periode 

2020-2030 bekeken worden of bijkomende investeringen in het aardgasnetwerk noodzakelijk zijn. Zo 

voorziet Fluxys voor de periode 2018-2027 investeringsprojecten voor een totaalbedrag van 549 

miljoen euro. 

Het programma is gestoeld op 3 grote pijlers:  

1. investeringen om de integriteit van de aardgasvervoersinfrastructuur te bewaren en de 

infrastructuur aan te passen en te vernieuwen (67%),  

2. investeringen voor LNG-initiatieven en grensoverschrijdende projecten (26%) 

3.  investeringen om de evolutie te dekken van de capaciteit die ter beschikking wordt gesteld 

van de eindgebruikers (7%). 

Op deze manier kan onze positie als aardgasdraaischijf in Centraal-West-Europa worden bestendigd, 

kan worden voldaan aan bijkomende en/of relocatie van de vraag en kan worden ingespeeld op nieuwe 

ontwikkelingen binnen de markt (vb. alternatieve transportbrandstoffen, power-to-gas). 

 

ii.  regionale samenwerking op dit gebied;  

Regionale samenwerking op niveau van de overheid gebeurt voornamelijk in de context van het 

Pentalateraal Energieforum (PLEF). Dit werd opgericht in 2005 door de bevoegde ministers voor 

Energie van de Benelux, Duitsland en Frankrijk tot bevordering van de samenwerking op het gebied 

van grensoverschrijdende elektriciteitsuitwisseling. Met de ondertekening van de Tweede 

Pentalaterale Politieke Verklaring op 8 juni 2015 is een nieuw actieplan afgesproken. Een van de 

hoofddoelstellingen van dit actieprogramma bestaat erin de interne markt te verdiepen door regionaal 

nauwer samen te werken en een flexibele markt te combineren met een hoge 
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leveringszekerheidsgraad. Om dit doel te bereiken, zal het PLEF verder pionierswerk leveren bij het 

koppelen van de elektriciteitsmarkten en het verbeteren van zijn gezamenlijke regionale generation 

adequacy assessment (zie 3.3.2.). Een ander belangrijk doel is meer flexibiliteit in de 

elektriciteitsmarkten en ook het verkennen van benaderingen voor grensoverschrijdende participatie 

in Capacity Remuneration Mechanisms (CRMs) zal op de agenda staan. Tenslotte zal de marktintegratie 

van duurzame energie een hoge prioriteit krijgen op de agenda van het Forum. Zodoende zal het PLEF 

verder het EU-energiebeleid ondersteunen en proactief zijn bevindingen met andere landen en de 

Europese Commissie delen. 

In de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werd beslist om een aantal “clusters” intensief te 

bestuderen en concreet uit te werken. Naast de langetermijnprojecten zoals Doggers Bank, de Duitse 

Bocht en de ontwikkelingen in de Ierse Zee, is vooral de België-Nederland-Verenigd Koninkrijk cluster 

van groot belang omdat in deze zone al heel wat offshore wind productie wordt gerealiseerd en dus 

op korte termijn kan samengewerkt worden. 

De federale overheid is heel actief in de uitwerking van de samenwerking rond deze cluster, samen 

met het Belgian Offshore Platform (BOP), de CREG en Elia en onderzoekt samen met de betrokken 

landen de mogelijkheden van connecties, samenwerkingen en verdere uitbouw van de cluster. 

 

iii.  indien van toepassing, financieringsregelingen op dit gebied op nationaal niveau, m.i.v. EU-

steun en het gebruik van EU-fondsen. 

 

3.4.2.Infrastructuur voor energietransmissie 
 

i.  Beleidslijnen en maatregelen in verband met de elementen besproken in [ ] 2.4.2, indien van 

toepassing met inbegrip van specifieke maatregelen om Projecten van Gezamenlijk Belang 

(Projects of Common Interest, PCIs) en andere projecten in verband met sleutelinfrastructuur 

te ondersteunen 

België moedigt betrokken bedrijven aan om grensoverschrijdende dossiers in te dienen. Deze 

dossiers worden actief ondersteund en begeleid door de Belgische (federale en gewestelijke) 

administratie omdat ze enerzijds bijdragen aan de uitbouw van de Belgische infrastructuur en 

anderzijds de interconnectie met de buurlanden verhoogd. 

Het overleg tussen de bevoegde overheden zal versterkt worden met het oog op de vereenvoudiging 

van de aflevering van de vereiste vergunningen voor de ontwikkeling van nieuwe productiemiddelen, 

evenals de aanpassing van de netwerken die nodig zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. In deze context zal de one-stop-shop aanpak systematisch worden toegepast voor energie 

infrastructuurprojecten van nationaal belang. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed om de 

administratieve lasten voor de projectpromotoren zo laag mogelijk te houden. 

ii. Regionale samenwerking op dit gebied  

Alle dossiers worden besproken in de regionale commissies van TEN-E en, voor zover mogelijk, 

worden dossiers gezamenlijk ingediend (bv FR/B dossier inzake de conversie van L-gas naar H-gas). 
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Aanvullend worden in de regionale samenwerkingsverbanden die genoemd zijn in het kader van 

elektriciteitsinfrastructuur ook onderwerpen behandeld in verband met energie transmissie 

infrastructuur. 

iii.  Indien van toepassing, financieringsregelingen op dit gebied op nationaal niveau, m.i.v. EU-

steun en het gebruik van EU-fondsen 

Indien nodig, kunnen de PCI-projecten beroep doen op Europese fondsen zoals CEF, hierin worden ze 

ook ondersteund en begeleid door de federale overheid. 

 

3.4.3.Marktintegratie  
 

i.  het beleid en de maatregelen gerelateerd aan de elementen van punt 2.4.3;  

België zal de commerciële beschikbare capaciteit op de interconnectoren met de buurlanden van 

nabij opvolgen. Desgevallend zal ook strikt worden toegezien op de tijdige en correcte uitvoering van 

de actieplannen die in overeenstemming met de Verordening betreffende de interne 

elektriciteitsmarkt worden opgesteld, om te verzekeren dat haar bevoorradingszekerheidsbeleid niet 

wordt doorkruist. 

ii.  Maatregelen om het energiesysteem flexibeler te maken ten aanzien van de productie van 

hernieuwbare energie, zoals slimme netten, aggregatie, vraagrespons, opslag, 

gedistribueerde opwekking, mechanismen voor dispatching, redispatching en beperking, en 

realtime prijssignalen, m.i.v. de uitrol van intraday-marktkoppeling en grensoverschrijdende 

balanceringsmarkten 

Zowel op federaal als op gewestelijk niveau wordt gestreefd naar het beter op elkaar afstemmen van 

de vraag en het verbruik. Zo worden maatregelen genomen om de juiste investeringen aan te trekken 

om een complementaire energiemix te bekomen, worden technische reglementeringen en regulatoire 

regimes op regelmatige basis herzien om de producenten te responsabiliseren, en worden barrières 

weggenomen zodat de consument actief aan de markt kan deelnemen.  

Op regionaal en Europees niveau zal worden gestreefd naar een voortschrijdende integratie van de 

intraday markt en balanceringsmarkten om zo de liquiditeit, bevoorradingszekerheid en flexibiliteit 

van het systeem te vergroten. Oplossingen voor flexibiliteit dient samen te bekeken te worden op het 

federale en regionale niveau. 

Wat het federale niveau betreft zal bvb. de nodige aandacht gegeven worden aan het potentieel van 

waterstoftechnologieën om overschotten aan hernieuwbare energie te converteren en in te schakelen 

in energetische en economische processen (o.a. Power-to-Gas, Power-to-Industry, Power-to-Mobility), 

waarbij ingezet zal worden op de ontwikkeling van een routekaart en het lanceren van pilootprojecten. 

Teneinde de (energie)infrastructuur te kunnen versterken moet rechtszekerheid en 

investeringszekerheid voor projecten verhoogd worden door een vereenvoudigde 

vergunningsaanvraag  

iii.  Indien van toepassing, maatregelen ter waarborging van de niet-discriminerende participatie 

van energie uit hernieuwbare bronnen, vraagrespons en opslag, onder meer via aggregatie, 

in alle energiemarkten 
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Als leden van het Pentalateraal Energieforum (PLEF) kunnen België en de Penta-leden leren uit de 
inspanningen en ervaringen van de andere Penta-leden rond Demand Side Response (DSR) 
(Vraagrespons). De volumes DSR binnen sommige tijdsbestekken en markten die nu al kunnen 
worden waargenomen in een aantal Penta-landen (bv. Frankrijk, België) tonen aan dat als er 
voldoende barrières en obstakels worden weggewerkt en als DSR-participatie actief wordt mogelijk 
gemaakt, er DSR-flexibiliteit wordt geboden die bijdraagt tot de stabiliteit van het systeem. De 
bedoeling is nu, deze lessons learned op te pikken en DSR participatie op een marktgebaseerde 
manier uit te breiden naar alle tijdsbestekken en markten in alle Penta-landen, in lijn met het pakket 
Clean Energy for All Europeans, ten voordele van alle consumenten.  

 

Iv. Het beleid en de maatregelen ter bescherming van de consument, met name van kwetsbare en, 

indien van toepassing, energiearme consumenten, en ter verbetering van het concurrentievermogen 

en de concurrentiedruk op de energiemarkt 

v. Beschrijving van maatregelen om vraagrespons mogelijk te maken en te ontwikkelen met 

inbegrip van tarifaire maatregelen ter ondersteuning van dynamische prijsbepaling.  

 

3.4.4. Energiearmoede  
i. Indien van toepassing, het beleid en de maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van 

punt 2.4.4. 

Vlaggenschipacties  

BE: Opstellen van een energiearmoedeplan binnen elke entiteit. A 

Energiearmoede is geen op zich staand feit. Het is een onderdeel van armoede. De aanpak van 
energiearmoede moet gebeuren aan de bron. Instrumenten ontwikkelen om woningen energie-
efficiënt te maken, zorgt voor verlichting van de druk op de energiefactuur. Binnen elke entiteit zal 
een energiearmoedeplan opgesteld worden. Dit plan zal maatregelen voorstellen die gericht zijn op 
het verminderen van het verbruik. Hoe minder verbruik, hoe lager de factuur. Het terugdringen van 
het verbruik en het inzetten op energie-efficiëntie moeten binnen dit energiearmoedeplan als 
topprioriteit gelden. Daarnaast moeten bestaande elementen van het sociaal energiebeleid 
geëvalueerd worden. A De gewesten zijn bevoegd voor huisvestiging en de woningkwaliteit en zullen 
de nodige rond energie-efficiënte maatregelen opnemen in een energie armoedeplan.  
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3.5 Dimensie Research, innovatie en concurrentiekracht 
 

i. het beleid en de maatregelen gerelateerd aan de elementen in 2.5;  

R&D is uiterst fundamenteel, gezien de doelstellingen 2030-2050 enkel kunnen worden bereikt als 

belangrijke technologische vooruitgang wordt geboekt. Om nieuwe technologieën te zien opduiken zal 

er ook belang gehecht moeten worden aan de kwalificatie van menselijk kapitaal. 

BE: Om de samenhang van de door de verschillende entiteiten gefinancierde projecten en 

werkzaamheden te waarborgen en synergieën tussen onderzoekscentra tot stand te brengen, zal een 

interfederaal platform worden gecreëerd. Het doel van dit platform zal zijn om de verspreiding van 

informatie over de onderzoeksprogramma's en studies mogelijk te maken. Hun voortgangsrapporten 

en conclusies worden ter beschikking gesteld aan hoger onderwijs, universitaire instellingen, 

ondernemingen en organisaties actief op het gebied van energie. A 

De federale overheid engageert zich om samen met de gewesten een duidelijke, afgestemde en 

overlegde onderzoeksagenda te ontwikkelen. Het gaat daarbij om ruimere impactstudies over de 

cruciale kwesties van het energie- en klimaatbeleid (onder meer over hun effect op de duurzame 

ontwikkelingsindicatoren, de kosten en opbrengsten van investeringen, de socio-economische 

impact van de klimaatverandering), onderzoeken rond financiële sturing, beleid dat een impact heeft 

op het gedrag van consumenten en producenten (fiscaliteit, ruimtelijke ordening, mobiliteit en 

transport, normen, …) en financiering en sterker onderzoek naar relevante technologische en 

maatschappelijke innovaties. Bij dit alles dient zoveel mogelijk geïntegreerd gewerkt te worden 

tussen de beleidsniveaus van ons land […]. Daarbij dient steeds rekening gehouden te worden met de 

socio-economische eigenheid van elk gewest. Deze agenda wordt vergezeld van een nationale 

doelstellingen en financieringsdoelstellingen op het gebied van onderzoek, innovatie en 

concurrentievermogen verduidelijken, met name in verband met de energie-unie, zodat deze 

gemakkelijk meetbaar zijn en geschikt zijn om de verwezenlijking van de doelstellingen voor de 

andere dimensies van het geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan te ondersteunen.. X EC 4 

 

Onderzoeksdomeinen 
 
De innovatie op gebied van opslag situeert zich in de eerste plaats op het terrein van flexibiliteit, 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Meestal gaat het om kleinere verbeteringen of de 

verdere ontwikkeling van bestaande technologieën, processen of businessmodellen. In een aantal 

gevallen zullen ingrijpendere (‘disruptieve’) innovaties noodzakelijk zijn. De uitdaging bestaat er vooral 

in om de verschillende innovaties intelligent te combineren en te integreren. A 

Naast technologische innovatie dient ook maatschappelijke innovatie aangemoedigd te worden. 

Verandering van gewoontes en cultuur kan een grote impact hebben. Bijvoorbeeld meer 

groepswoningen in plaats van apart wonen, urbanisatie, minder aankoop van auto’s, de transitie naar 

meer duurzame consumptiegoederen. A 
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De sociale partners identificeren volgende onderzoeksprioriteiten: P 

 vergroening en opslag van gas  

De power-to-gastechnologie ontwikkelt synergiën tussen het elektriciteits- en het gassysteem en 

vormt een efficiënte oplossing voor seizoensopslag van elektriciteit.  

Het is evenwel nodig een kosten-batenanalyse van deze technologieën te maken in het licht van de 

andere hernieuwbare energieën en de energie-efficiëntie. 

De productie en de uitrol van deze vormen van hernieuwbare energie moeten worden aangemoedigd 

door ze met name een oorsprongsgarantie te geven. Deze oorsprongsgaranties als “groen gas” kunnen 

vervolgens worden omgezet in oorsprongsgaranties voor groene elektriciteit of voor warmte, 

afhankelijk van de manier waarop het groene gas wordt gevaloriseerd. 

 opleidingen die de energietransitie mogelijk maken  

Opstellen van kadaster van “risicojobs” – in alle sectoren – worden opgesteld in het kader van de 

transitie naar een koolstofarme economie en het analyseren in dat kader van de opleidings- en 

omscholingsbehoeften:  

- in de sectoren die gelinkt zijn aan de energieproductie en meer in het bijzonder aan de 
ontmanteling van de kerncentrales; 

- in de transportsector, meer bepaald wat de elektrificatie van voertuigen betreft; 

- in het bouwbedrijf, met name m.b.t. de bevordering van gekruiste beroepskwalificaties voor 
de energierenovatie van gebouwen; 

- in de sectoren die gelinkt zijn aan het gebruik van slimme netwerken en aan het slimme beheer 
van netwerken; 

- in de verwerkende sectoren. 

 

 Impact van de transitie op de financiering van de staat 

Analyse van de impact van de transitie naar een koolstofarme economie op de financiering van het 
beleid en van de eventueel te nemen maatregelen, meer bepaald: 

- de impact van de autoconsumptie en van de lokale energiemaatschappijen op de 
financiering van de netwerkkosten en van de sociale en milieubeleidsmaatregelen (als gevolg 
van de lagere hoeveelheid kWh die via het klassieke systeem wordt verbruikt); 

- de impact op de overheidsontvangsten van een lager benzine- en dieselverbruik door de 
ontwikkeling van schone voertuigen.  

 Het is belangrijk dat wordt gezorgd voor een diversifiëring van de financieringsbasis en voor 

samenhang tussen de financieringsinstrumenten, aangezien de energietransitie breder gaat dan 

elektriciteit en aangezien de vermindering van het energieverbruik de financiering op basis van kWh 

erodeert. P 

Technologische innovaties 

Cfr. energiepact: maar deze hebben vnl. betrekking op de gewestelijke bevoegdheden 

Mogelijkse federale bevoegdheden (al dan niet gedeeld met gewesten): 
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 circulaire economie 

 nieuwe en meer efficiënte hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote schaal, zoals 

windenergie, golfslag, getijdenenergie, …  

 efficiënte opslagtechnologieën 

 gebruik van hernieuwbare energie in transport: meer duurzame biobrandstoffen (op basis 

van algen of afval), waterstof, duurzaam transport op zee en in de lucht op basis van biogas 

of biobrandstoffen, biobrandstoffen van de derde generatie; 

 power-to-X 

 

ii. Indien van toepassing, samenwerking met andere lidstaten op dit gebied, waaronder 

informatie over de manier waarop het beleid en de doelstellingen van het SET-plan in 

een nationale context worden vertaald waar aangewezen;  

 

iii. indien van toepassing, financieringsregelingen op dit gebied op nationaal niveau, m.i.v. 

EU-steun en het gebruik van EU-fondsen. 

 

Adequate financieringsniveaus dienen worden toegewezen. Vanaf 2020 zal 5 tot 10% van het O&O-
budget bestemd worden voor projecten die betrekking hebben op klimaat en energie. 
Verschillende innovatie-fondsen met een focus op de energietransitie bestaan reeds maar dit moet 
verder uitgebreid worden. De energietransitie zal prioritair opgenomen worden in programma’s voor 
steun aan onderzoek, innovatie en pilootprojecten. 

Volgende maatregelen kunnen de innovatie stimuleren: 

 fiscale steun voor het aanwerven van onderzoekers; 

 steun voor pilootprojecten; 

 promotie en ondersteuning van innovatieve technologieën; 

 campagnes voor het ondersteunen van de circulaire economie; 

 ondersteuning aan sociale innovatieprojecten om gedrag te veranderen; 

 een SWOT-analyse opstellen en regelmatig updaten over het SET plan (Strategic Energy 

Technology Plan) om te focussen op de domeinen waar België een toegevoegde waard heeft. 

Innovatie 

Doelstellingen 

Ondersteuning en aanmoediging van onderzoek en ontwikkeling die tot doel hebben de 

energietransitie te bevorderen vooral op de gebieden die de grootste invloed hebben op het klimaat, 

met name hernieuwbare energie, beheer en de aanpassing van de energienetten, duurzame 

mobiliteit, landbouwproductie, circulaire economie en alle sectoren die rechtstreeks streven naar 

een lagere uitstoot van broeikasgassen. B Naast de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe 

technologieën is het essentieel de opleidingsprofielen om de banen die aan de energietransitie 

gekoppeld zijn, op duurzame wijze te behouden en te ontwikkelen en de noodzakelijke polyvalentie 

van opleidingsprofielen te bestendigen. A 

Vanaf 2020 zal 5 tot 10% van het O&O-budget bestemd worden voor projecten die betrekking 

hebben op klimaat en energie en zal er ook ingezet worden op maatschappelijke innovatie . A 
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België moet zorgen voor een verantwoorde, veilige en duurzame omkadering van de stopzetting van 

het gebruik van kernenergie voor elektriciteitsproductie in België, om te voorkomen dat toekomstige 

generaties met onverantwoorde lasten worden geconfronteerd.  

 

Vlaggenschipacties  

 FED: Verderzetting van het Energietransitiefonds, dat jaarlijks een financiering van 20 miljoen 

euro ontvangt ter ondersteuning van de uitbouw van duurzame en innoverende 

technologieën en projecten. H,  

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te 

moedigen en te ondersteunen.  

In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar 
een oproep tot voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 
2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.  

De fonds beoogt innoverende en onderzoeksprojecten te ondersteunen binnen de volgende 
federale energiebevoegdheden:  

 hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee;  
 biobrandstoffen;  
 kernenergie;  
 bevoorradingszekerheid;  
 netevenwicht. 

Het budget van het Energietransitiefonds voor 2019 bedraagt 25 miljoen euro, dat als 

subsidie kan worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen 

en die betrekking hebben op:  

 onderzoek en ontwikkeling,  
 investering in onderzoeksinfrastructuur of innovatieclusters, of op  
 innovatie door kmo's. 

Deze oproep staat open voor:  

 rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht en voor;  
 rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de 

Europese Unie. 

Sinds de wereldwijde economische crisis van 2008 is de publieke financiering voor nucleaire O&O 

gestegen van minder dan 60 miljoen euro in 2010 tot meer dan 100 miljoen euro in 2018. Bijna een 

derde van deze middelen gaat naar het SCK•CEN voor de financiering van, bijvoorbeeld, het 

onderzoek in nucleaire veiligheid en nieuwe materialen, telkens een vijfde naar nucleair afvalbeheer 

(NIRAS), geavanceerde nucleaire technologieën (SCK•CEN) en de nieuwe onderzoeksinfrastructuur 

MYRRHA, ontwikkeld door het SCK•CEN. Ten slotte is bijna 6 miljoen euro bestemd voor kernfusie. 

Ondanks de wet op de uitstap uit de elektriciteitsproductie door kernsplijting, zal België zijn O&O- en 

innovatie-activiteiten in het nucleaire onderzoek voortzetten en een hoog niveau van deskundigheid 

behouden of ontwikkelen. Nucleaire knowhow blijft de komende decennia een prioriteit voor België. 
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Via het MYRRHA-project zal België in een internationale context het nodige onderzoek verrichten 

naar innovatieve oplossingen voor hoogradioactief afval en kwalificatie van materialen voor 

fusiereactoren. Competentie-ondersteuning moet ook zorgen voor de voortgezette productie van 

radio-isotopen in België. 

MYRRHA zal een nucleaire onderzoeksinfrastructuur van pan-Europees belang worden. De Belgische 

overheid heeft het project sinds 2010 financieel ondersteund. De bijkomende financiering van 558 

miljoen euro voor de periode 2019-2038 waartoe de Belgische regering op 7 september 2018 heeft 

besloten, zal worden gebruikt om het eerste belangrijke deel van MYRRHA uit te voeren. Dit is de 

bouw op de site van het SCK•CEN van het eerste deel van de deeltjesversneller en de 

bestralingsstations, die in 2026 in gebruik worden genomen. De Ministerraad heeft ook de oprichting 

goedgekeurd van de IVZW MYRRHA (internationale vereniging zonder winstoogmerk) om 

buitenlandse partners aan te trekken, een juridische status aangepast aan grote projecten 

gefinancierd door verschillende buitenlandse staten die zullen bijdragen tot de financiering van de 

volgende fasen van het MYRRHA-project. Deze beslissing zal de promotie van het MYRRHA-project en 

de toepassingen ervan versterken naar buitenlandse partners.  

België zal blijven werken aan de ontwikkeling van nucleaire fusie-energie in samenwerking met 

EURATOM en de andere lidstaten bij de uitvoering van de Europese roadmap "Fusion Electricity A 

roadmap to the realisation of fusion energy"  

Andere maatregelen  

Het moet duidelijk zijn dat de bovenstaande lijst niet exhaustief is, maar een indicatie geeft van het 

brede scala aan innovaties die een belangrijke rol kunnen spelen in een succesvolle energietransitie. 

Competitiviteit  

Doelstellingen 

Ervoor zorgen dat de verschillende componenten van de energiekost in België niet hoger zijn dan in 

onze buurlanden, zodat de concurrentiekracht van onze (energie-intensieve) ondernemingen en de 

koopkracht van de gezinnen gevrijwaard blijven. C Daarbij wordt ook rekening gehouden met analyse 

van de positie van de industrie in de mondiale markt. 

Vlaggenschipacties  

 Energienorm, ter vrijwaring van concurrentiekracht van onze ondernemingen en de 

koopkracht van de gezinnen. C, P  

Deze norm, die afhankelijk is van het verbruiksprofiel en de energie-intensiteit. C 

 Om de concurrentiekracht van de Belgische industrie te beschermen m.b.t. ons 

omringende landen, alsook om de werkgelegenheid te behouden, zal er een energienorm 

bestemd voor, vooral energie-intensieve, ondernemingen ingevoerd worden. 

 Een jaarlijkse studie wordt gezamenlijk door de vier regulatoren uitbesteed. Een 

gemeenschappelijke studie werd gevraagd aan de federale en gewestelijke regulatoren 

(FOREG). Elke entiteit zal zijn verantwoordelijkheden nemen en zal een norm aannemen 

volgens zijn bevoegdheid. Dit dient te gebeuren binnen een nauwe samenwerking tussen 

de vier entiteiten van het land om contradictorische systemen of concurrentie te 

vermijden.  De studie zal als ijkpunt dienen om de evolutie van de elektriciteitsprijzen voor 

de verschillende sectoren te monitoren. De eerste studie zal in 2020 opgeleverd worden. 

Bij het uitwerken van de energienorm zullen de verschillende entiteiten zich op de 
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resultaten van de studie baseren. Deze energienorm zal ertoe bijdragen om een level 

playing field te creëren met de ons omringende landen. 

 

 Er wordt een concrete en meetbare doelstelling uitgewerkt inzake competitiviteit en dit niet alleen 
voor de energie-intensieve industrie maar ook voor de sector van lage-koolstof technologie. Hierbij 
wordt een concrete analyse gemaakt van hun positie in de mondiale markt waarbij de competitieve 
sterktes en uitdagingen in de verf worden gezet. Meetbare doelstellingen voor de toekomst 
moeten op basis daarvan gedefinieerd worden, samen met het beleid en de maatregelen vereist 
om deze te vervullen, hierbij de vereiste links makende met het ondernemings- en industrieel 
beleid.  

 

 Er wordt verder gewerkt aan het wegnemen van barrières voor het ontplooien van en op de markt 
brengen van lage koolstof producten. 

 

 De instrumenten van het economische ondersteuningsbeleid worden zo gekalibreerd dat zij een 
springplank vormen voor positieve business cases voor innovatieve oplossingen. 

 

 Het afronden uiterlijk midden 2022 van een in 2020 aan te besteden studie in nauwe samenwerking 
met de gewesten, het federaal plan bureau en andere relevante administraties die leidt tot een 
uitgebreid overzicht van het concurrentievermogen, niet alleen van de energie-intensieve 
industrieën, maar ook van de koolstofarme technologiesector, samen met een concrete analyse van 
de positie op de wereldmarkt, waarbij de aandacht wordt gevestigd op concurrentievoordelen en 
potentiële uitdagingen en waarbij wordt gewezen op meetbare doelstellingen voor de toekomst en 
het beleid en de maatregelen om deze te bereiken, met passende koppelingen naar het 
ondernemings- en industriebeleid. Deze studie kan vervolgens dienen voor de actualisering van de 
van het geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan. X(14) 

 

Andere maatregelen 

 Actieve participatie van de consument bevorderen. A 

 België zal er op Europees niveau voor pleiten om de ecologische, sociale en economische 
ongelijkheden tussen de Europese Unie en zijn handelspartners te evalueren en op te volgen, 
in samenhang met het industriebeleid en het klimaat- en energiebeleid. 

 
Energie en klimaat onderzoeksprojecten ondersteund door het Federaal Onderzoeksbeleid 
 

Projectnaam Begroting (inschatting) Termijn 

ESA-PROBA-V exploitation  43,4 M€   31 Mio€ already spent .  

12,4  Mio€ (2019 - ---) 

ESA -ALTIUS development + 

Exploitation  

152M€  launch end 2023 or 2024  

exploitation from 2024-

2027?  

JPI Climate- SOLCTICE 500k€  2020 

EUMETSAT 12 M€ 2019 / yearly based  
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JPI Climate  AXIS ERA-net 348k€ from Research 

Programme BRAIN-BE2.0+ 

63k€ top-up EU 

2019  

JPI Climate & JPI Oceans 

"new climate science on 

oceans" 

500k€ 2020 

BiodivERsA BiodivClim 500k€ 2020 

IPCC trust fund 74k€  2019/ yearly based  

Bilateral cooperation with 

Vietnam  

250k€ 2019 

ESFRI-RI ICOS 84 k€- membership fee 2019/ yearly based  

Supporting projects  

- ICOS IASB : 83k€ 

- ICOS Belgica: 80 k€ 

2019 

procedure supporting the 

valorization of federal 

components to ESFRI RIs  

2020 onwards 

500 k€/4 years per selected 

component 

ESFRI RI ACTRIS 1,2 Mio€  for a project in 

support of the upgrade of 

the federal infrastructure 

(IASB-BIRA & IRM-KMI) 

participating in ACTRIS 

2018-2022 

procedure supporting the 

valorization of federal 

components to ESFRI RIs  

2020 onwards 

500 k€/4 years per selected 

component 

MYRRHA 287 Mio€ for construction of 

Phase 1 

2019-2026 

114,9 Mio€ for R&D in 

support of phases 2and 3 

2019-2026 

156,7 Mio€ for operation of 

Phase 1 (in case Phases 2 and 

3 are delayed or not started) 

2027-2038 

JPI Climate -  ERA4CS ERA-

net co-fund 

417 000 € from Research 

programme BRAIN-BE + 73 

000 € EU-top-up 

2017-2020 
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BRAIN-BE2.0 TBD with a maximum of 29,4 

M€  

2019-2023 

Antarctica campaigns BRAIN-

be 2.0 

Unknown. Depending on the 

call themes and selected 

projects 

2018-2023 

Belgian Climate Knowledge 

Center  

TBD  around 700k€/year 2020/ multi annual ( if extra 

budget available)  

Totaal      
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DEEL B: ANALYTISCHE BASIS  

4. HUIDIGE SITUATIE EN PROGNOSES MET BESTAANDE MAATREGELEN 

EN BELEIDSLIJNEN 
 

4.1. Verwachte evolutie van de belangrijkste externe factoren met een impact op het 

energiesysteem en de ontwikkeling van de broeikasgasemissies  

i. Macro-economische prognoses (stijging van het bbp en bevolkingsgroei)  

ii. Sectorale veranderingen die naar verwachting een impact zullen hebben op het energiesysteem en 

de broeikasgasemissies  

iii. Mondiale energietrends, internationale prijzen voor fossiele brandstoffen, de EU-ETS-koolstofprijs 

iv. Evolutie van de technologiekosten 

4.2. Dimensie decarbonisatie  

4.2.1. Broeikasgasemissies en -verwijderingen  

i. Trends in de lopende broeikasgasemissies en -verwijderingen in de EU-ETS-sectoren, de sectoren die 

een inspanning moeten leveren, de LULUCF-sectoren en de verschillende energiesectoren  

ii.Prognoses van de sectorale ontwikkelingen met bestaande beleidslijnen en maatregelen van de 

lidstaten en de Unie tot ten minste 2040 (m.i.v. het jaar 2030) 

4.2.2. Hernieuwbare energie  

i.Aandeel van hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik van energie en in verschillende sectoren 

(verwarming en koeling, elektriciteit en vervoer) en per technologie in elk van die sectoren  

ii. Indicatieve prognoses van de ontwikkelingen op basis van het bestaande beleid voor het jaar 2030 

(met een vooruitzicht voor het jaar 2040)  

4.3. Dimensie energie-efficiëntie  

i. Huidige primaire en eindenergieverbruik in de economie en per sector (waaronder industrie, 

woningen, diensten en vervoer)  

ii.Huidige potentieel voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte 

stadsverwarming en -koeling (1)  

iii. Prognoses met betrekking tot bestaande energie-efficiëntie-initiatieven, -maatregelen en -

programma's, als beschreven in punt 1.2, ii), voor het primair en eindenergieverbruik voor elke sector 

tot ten minste 2040 (m.i.v. het jaar 2030) (2)  

Iv. Kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties die voortvloeien uit 

nationale berekeningen overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/31/EU  
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4.4. Dimensie energiezekerheid  

i. De huidige energiemix, binnenlandse energiebronnen en afhankelijkheid van invoer, m.i.v. relevante 

risico's  

ii. Prognoses van de ontwikkelingen met de bestaande beleidslijnen en maatregelen tot ten minste 

2040 (m.i. v. het jaar 2030)  

4.5. Dimensie interne energiemarkt  

4.5.1. Elektriciteitsinterconnectie  

i. Huidige interconnectieniveau en de belangrijkste interconnectoren (3)  

ii. Prognoses van de vereiste interconnectieversterking (m.i.v. het jaar 2030) (4)  

4.5.2. Infrastructuur voor energietransmissie i. De belangrijkste kenmerken van de bestaande transmissie-

infrastructuur voor elektriciteit en gas (5) ii. Prognoses van de vereiste netuitbreidingen tot ten minste 2040 (m.i.v. 

het jaar 2030) (6)  

4.5.3. Elektriciteits- en gasmarkten, energieprijzen  

i. Huidige situatie van de elektriciteits- en gasmarkten, m.i.v. de energieprijzen  

ii. Prognoses van de ontwikkelingen met de bestaande beleidslijnen en maatregelen tot ten minste 

2040 (m.i.v. het jaar 2030)  

4.6. Dimensie onderzoek, innovatie en concurrentievermogen 

i. Huidige situatie van de sector koolstofarme technologieën en, in de mate van het mogelijke, 

de positie ervan op de wereldmarkt (deze analyse moet worden verricht op Unieniveau of op 

mondiaal niveau)  

ii. Huidige niveau van de openbare en, indien beschikbaar, particuliere uitgaven voor onderzoek en 

innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën, huidige aantal octrooien en huidige aantal 

onderzoekers  

iii.Uitsplitsing van de huidige prijselementen die de drie voornaamste prijscomponenten vormen 

(energie, netwerk, belastingen/heffingen)  

iv. Beschrijving van de energiesubsidies, waaronder die voor fossiele brandstoffen 

(Zie NEKP)  
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5. EFFECTBEOORDELING VAN GEPLANDE BELEIDSLIJNEN EN 

MAATREGELEN 
 

Voornamelijk uitgewerkt in NEKP. Wat federale maatregelen betreft gedeeltelijk uitgewerkt onder 

maatregelen onder hoofdstuk 3. Zie ook nota impactanalyse FEKP, uitgevoerd door het Federaal 

planbureau in september 2018, die inzoomt op de milieu-, budgettaire en macro-economische 

impact van de twee belangrijkste federale maatregelen inzake hernieuwbare energie, nl. Offshore 

windenergie en bijmenging van biobrandstoffen. 

 

5.1. Gevolgen van de in deel 3 beschreven geplande beleidslijnen en maatregelen op 

het vlak van het energiesysteem en de broeikasgasemissies en -verwijderingen, m.i.v. 

vergelijkingen met prognoses met bestaande initiatieven en maatregelen (als 

beschreven in deel 4).  

i. Prognoses van de ontwikkeling van het energiesysteem en de broeikasgasemissies en -

verwijderingen, alsmede, indien relevant, van de emissies van luchtverontreinigende stoffen 

overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2284 in het kader van de geplande beleidslijnen en maatregelen 

tot ten minste tien jaar na de looptijd van het plan (m.i.v. het laatste jaar van de looptijd van het 

plan), m.i.v. relevante Uniebeleidslijnen en -maatregelen  

ii. Beoordeling van de beleidsinteracties (tussen bestaande en geplande beleidslijnen en maatregelen 

binnen een beleidsdimensie en tussen bestaande beleidslijnen en maatregelen en geplande 

beleidslijnen en maatregelen van verschillende dimensies) minstens tot het laatste jaar van de 

looptijd van het plan, met name om een duidelijk inzicht te krijgen in de effecten van energie-

efficiëntie-/energiebesparingsbeleid op de omvang van het energiesysteem en om het risico van 

mislukte investeringen in energieopwekking te voorkomen  

iii. Beoordeling van interacties tussen bestaande beleidslijnen en maatregelen en geplande 

beleidslijnen en maatregelen, en tussen die beleidslijnen en maatregelen en de klimaat- en 

energiebeleidsmaatregelen van de Unie 

 

5.2.Macro-economisch beleid, en voor zover doenlijk, gezondheidsbeleid, milieu-, 

werkgelegenheids- en onderwijsbeleid, vaardigheden en sociale effecten, waaronder 

de aspecten van „billijke transitie” (in termen van kosten en baten en 

kosteneffectiviteit), van de geplande beleidslijnen en maatregelen als beschreven in 

deel 3, ten minste tot en met het laatste jaar van de looptijd van het plan, met 

inbegrip van een vergelijking met prognoses op basis van bestaande maatregelen en 

beleidslijnen 
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5.3. Overzicht van de noodzakelijke investeringen  

 

i. bestaande investeringsstromen en toekomstige geplande investeringen met betrekking tot de 

geplande beleidslijnen en maatregelen  

 

In het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (NPSI) heeft het Strategisch 

Comité (groep van onafhankelijke experten) op 11 september 2018 een rapport voorgelegd aan de 

verschillende overheden van het land. Het doel van dit verslag is uitdrukkelijk om een evaluatie te 

maken van de strategische investeringsbehoeften in België tegen 2030. Deze behoeften bestrijken zes 

gebieden38 waaronder energie en mobiliteit. Dit is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 3. 3.1-3.2, punt F.  

Zie ook https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_energy.pdf. 

 

ii. risicofactoren van de betreffende sector of markt of belemmeringen op nationaal of regionaal 

gebied 

   

iii. Analyse van aanvullende financiële overheidssteun of overheidsmiddelen om de in punt ii 

vastgestelde tekortkomingen te verhelpen   
 

In het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact (NSIP), heeft eveneens een diepgaande 

reflectie over mogelijke financieringsbronnen voor strategische investeringen plaatsgevonden. De 

kwestie van kapitaalmobilisatie [1]￼ worden genoemd en die moeten worden gebruikt om 

investeringen aan te moedigen. Het  rapport van de werkgroep die zich heeft verdiept in de factor 

“Kapitaalmobilisatie”, schetst een aantal financiële instrumenten die kunnen worden gebruikt om de 

investeringen te realiseren die zijn geïdentificeerd in het rapport van het Strategisch Comité.  

De werkzaamheden voor het in kaart brengen van de financieringsbronnen op nationaal, regionaal en 

Europees niveau zijn echter nog steeds aan de gang. Technische werkzaamheden ter zake vinden in 

het bijzonder plaats op het vlak van twee werven[2] die zijn opgericht bij beslissing van het 

Overlegcomité van 27 maart 2019. 

 

 

 

 

                                                           
38 De 6 domeinen van de NPSI zijn: "Digitaal", "Cybersecurity", "Onderwijs", "Gezondheidszorg", "Energie", "Mobiliteit". 

[1] De 4 transversale domeinen van het NSIP zijn: “een betere reglementering voor strategische investeringsprojecten”, 

“kapitaalmobilisatie”, “Publiek-Private Partnerships”, “een budgetstrategie en Europese regels die publieke investeringen bevorderen” 

[2] De « werven » zijn technische werkgroepen die in het leven werden geroepen in de context van het implementeren van het NSIP, en die 

het voorbereiden van de werkzaamheden van de interministeriële Conferentie voor strategische investeringen tot doel hebben, die 

gecreëerd werd via een beslissing van het Overlegcomité van 7 november 2018. De twee werven waarvan hier sprake zijn: « Werf I : inter-

federale governance en synergie met de Europese instanties” en “Werf III: Kapitaalmobilisatie (PPP en CPE)”. 

 

https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/final_report_energy.pdf
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20FEKP%20pour%20CM.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20FEKP%20pour%20CM.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20FEKP%20pour%20CM.DOCX
file:///C:/Users/karen.geens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3YQ2AAF8/draft%20final%20FEKP%20pour%20CM.DOCX
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5.4. Gevolgen van de in deel 3 beschreven geplande beleidslijnen en maatregelen voor 

andere lidstaten en regionale samenwerking ten minste tot en met het laatste jaar van 

de looptijd van het plan, m.i.v. een vergelijking met prognoses op basis van bestaande 

maatregelen en beleidslijnen  

i. Effect op het energiesysteem in naburige en andere lidstaten in de regio, voor zover 

mogelijk  

ii. Gevolgen voor de energieprijzen, nutsvoorzieningen en de integratie van de energiemarkt  

iii. Indien relevant, gevolgen voor de regionale samenwerking 

 

Zie NEKP. 

 

  

 


