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Vooraf
Verschillende (gewestelijke) ‘overheidsorganen’ werkzaam rond 
‘industrieel energie- en klimaatbeleid’

Departement Omgeving (ex-LNE) - Afdeling Energie, Klimaat en 
Groene Economie

Vlaamse (Energie- en) Klimaatbeleidsplanning (incl. coördinatie met andere 
gewesten/federale overheid) 

Vlaams/Belgische standpuntbepaling mbt internationale/Europese 
klimaatdossiers

Implementatie EU ETS (Europese emissiehandel)

Beheer van Vlaams Klimaatfonds

VEA (Vlaams Energieagentschap)
EBO’s (Energiebeleidsovereenkomsten)

Vlaamse Energiebeleidsplanning

Departement EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)
Vlaams innovatiebeleid en economische ondersteuning

VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen)
stimuleren en ondersteunen van innovatie en ondernemerschap



Europees kader inzake klimaat

Europa al jaren lang trekker op het internationale toneel, 
alsmede bepalend voor het (energie- en) klimaatbeleid van de 
Europese Lidstaten

EUEUEUEU----doelstellingen inzake broeikasgasemissies:doelstellingen inzake broeikasgasemissies:doelstellingen inzake broeikasgasemissies:doelstellingen inzake broeikasgasemissies:
-20% GHG reductie in 2020 t.o.v. 1990
-40% GHG reductie in 2030 t.o.v. 1990
-xx% GHG reductie in 2050/20xx t.o.v. 1990 (tbd)



Europees kader inzake klimaat
Sinds 2013 een belangrijk onderscheid tussen ETS-uitstoot en 
non-ETS uitstoot (en vertaling naar doelstellingen t.o.v. 2005)

Te realiseren 

reducties

In 2020

tov 2005

In 2030

tov 2005

ETS -21% -43%

Non ETS - 10% -30%



Europees kader inzake klimaat

Langere termijnLangere termijnLangere termijnLangere termijn

- Europese Raad sprak zich reeds uit over 80-95% reductie in 2050 
t.o.v. 1990 (economy-wide)

- Momenteel in onderhandeling:

“A Clean Planet for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, competitive and climate 
neutral economy” (zie hier)

- intentie om relatief binnenkort (2019 of 2020) akkoord te bereiken 
om de huidige 2050 EU-doelstelling ambitieuzer te maken en/of naar 
net-GHG emissions te gaan in EU in 20xx 



Europees kader inzake klimaat

Belangrijk onderdeel/aandachtspunt van de LT-strategie is 
uiteraard de industrie
Nood aan ongeziene innovatie/transformatie

(1 van de 8 beschreven scenario’s)





Vlaams/Belgische energie- en 
klimaatbeleidsplanning

Lopend plan: Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

In opmaak: Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030
Mede in uitvoering van nieuwe Verordening inzake Energie-Unie 
en Klimaatactie (bv. ook integratie in BE plan)
Als aparte plannen (Energie en Klimaat) goedgekeurd op 20 juli 
2018: zie hier (Energie) en hier (Klimaat)
Klimaatdeel: ‘focus’ op non-ETS uitstoot

Doel: -35% reductie in non-ETS uitstoot in 2030 t.o.v. 2005

In plan ook aandacht voor innovatie / industrie (naast GHG 
doelstellingen, ook doelstellingen inzake HEB/Energie-efficiëntie)

Tegen eind 2019 in definitieve vorm te gieten

Gepland: Vlaamse/Belgische energie- en klimaatstrategie 2050 



Vlaams/Belgische energie- en 
klimaatbeleidsplanning
Greep maatregelen uit het (voorontwerp van) Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2021-2030:

Hoofdstuk 4.4. IndustrieHoofdstuk 4.4. IndustrieHoofdstuk 4.4. IndustrieHoofdstuk 4.4. Industrie
- Versterken en optimaliseren energiebeleidsovereenkomst
- Vergroening van de energiedragers binnen de industrie (studie 

+ uitwerking GO groen gas/groene warmte/…)

Hoofdstuk 5. Innovatie:Hoofdstuk 5. Innovatie:Hoofdstuk 5. Innovatie:Hoofdstuk 5. Innovatie:
- Transitiekader inzake de omschakeling naar een koolstofarme 

economie



Vlaams/Belgische energie- en 
klimaatbeleidsplanning
(voorontwerp van) Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030:

Doelstellingen inzake groene warmteproductie tegen 2030



Uitdagingen in alle industriële sectoren

Transitiekader inzake de 
omschakeling naar een koolstofarme 
industrie

(EU ETS emissies van de industrie)



Transitiekader inzake de 
omschakeling naar een koolstofarme 
industrie

Studie uitgevoerd door VUB –

Institute for European studies

Te raadplegen op

https://www.lne.be/vlaams-

industrieel-transitiekader-voor-een-

koolstofarme-economie

Bevat:

• analyse van industriële roadmaps

• technologische analyse (focus op 

VL)

• scope and design options for a 

Flemish Industrial transition

framework

• Construction of a Flemish

Industrial transition framework



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme

In werking sinds 2005

Bevat ongeveer 40% van de totale Europese GHG-uitstoot (in 
VL ongeveer 45%)

Grootste actief cap and trade systeem ter wereld

In VL >200 installaties gevat door het toepassingsgebied ; op 
EU niveau +/- 10.000 installaties

Sinds 2013 wordt EBO ook opgesplitst in EBO-VER en EBO-niet-
VER bedrijven



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme

Totale cap (=hoeveelheid in omloop gebrachte rechten) wordt 
sinds 2008 op Europees niveau bepaald

Toewijzingsregels (hoeveel gratis emissierechten wordt een 
installatie toegewezen) is sinds 2013 op Europees niveau 
geharmoniseerd

Sinds 2013 wordt gewerkt met benchmarks (product BM, heat BM, 
fuel BM, process emissions BM) en classificatie van (sub)installaties 
in CL (Carbon Leakage) en non CL sectoren
Geen gratis toewijzing voor elektriciteitsproductie
Gratis toewijzing uitdovend voor non CL sectoren

Ook monitoring- en rapporteringsregels op Europees niveau 
geharmoniseerd



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme

Naar aanloop van de 4de handelsperiode 2021-2030, is ze 
grondig hervormd

Backloading
Market Stability Reserve Mechanism
Totale ETS cap sneller dalend (lineaire factor van 2,2%)
Nieuwe berekening max. hoeveelheid gratis toe te wijzen EUAs
(waardoor kans op CSCF véél minder groot)
Update van de geharmoniseerde toewijzingsregels voor 
handelsperiode 2021-2030

Update BMs

Dynamic allocation

….

Oprichting van het EU Innovatiefonds (400 mio. EUAs ; +/- 10 mia. 
EUR)



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme

(Evolutie totale ETS uitstoot in Vlaams Gewest)



EU ETS – European Emissions Trading
Scheme

Link met duurzame stoomproductie (in algemene termen)

Toewijzing gratis emissierechten:
• In bedrijven waarvoor geen productBM geldt, wordt de toewijzing 

van EUAs in vele gevallen bepaald door de ‘heat BM’

• Deze heat BM bedroeg in handelsperiode 2013-2020: 62,3 EUA’s/TJ 
(berekend als 56,1 tCO2/TJ (aardgas) à 90% rendement)

Te rapporteren uitstoot
• Opwekking warmte/stoom obv biomassa resulteert niet in CO2-

uitstoot waarvoor EUA’s moeten worden ingeleverd

Garanties van oorsprong (GO) groen gas
• In toekomst: mogelijks “vergroening van aardgasverbruik” door ETS 

bedrijven


