VR 2021 1607 VV DOC.0129/1BIS

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME
De VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: ‘Relanceplan Vlaamse Veerkracht’ voor RELANCE BUDGET 11 – VEB
energie-efficiëntie Vlaamse Overheid
Samenvatting

Om de doelstelling van het Relanceplan van de Vlaamse Regering te halen, heeft het Vlaamse
Energiebedrijf (VEB) de taakstelling om mee invulling te geven aan de vierde hefboom met
name de transitie naar meer duurzaamheid, naar het koolstofarmer maken van onze economie
en samenleving. Er wordt hiervoor een grootschalig programma gestart om de duurzame
renovatie van gebouwen in de publieke sector te versnellen. VEB beoordeelt de aanvragen tot
toewijzing van middelen voor RELANCE BUDGET 11 – VEB Energie-efficiëntie Vlaamse Overheid.
De middelen voor deze aanvraag zijn afkomstig van de Relanceprovisie Vlaamse Veerkracht.

1. SITUERING
A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING
1. Ondersteuning voor Relanceplan Vlaamse Veerkracht
Corona heeft ook Vlaanderen midscheeps getroffen. Daarom investeert het de komende jaren 4,3
miljard euro om zijn economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen. ’Vlaamse Veerkracht’ is
meteen het méést ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft
gezet. Het rust op zeven pijlers, zeven ambities, zeven uitdagingen.
Een vierde hefboom is de transitie naar meer duurzaamheid, naar het koolstofarmer maken van onze
economie en samenleving. Er wordt hiervoor een grootschalig programma gestart om de duurzame
renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen.
2. Ondersteuning voor het behalen van Lange Termijn Klimaatstrategie en de Langer Termijn
Renovatiestrategie
Vlaanderen heeft - in de Lange Termijn Klimaatstrategie en in de Lange Termijn Renovatiestrategie het ambitieuze doel gesteld dat tegen 2050 alle woongebouwen hetzelfde energieprestatieniveau
moeten bereiken als nieuwbouw gebouwd in 2015. Dat betekent dat elk woongebouw het label A
moet halen. Op basis van data uit de EPC-databank werd vastgesteld dat in 2020 ongeveer 4,6% van
de in totaal 3 miljoen woongebouwen voldoet aan deze doelstelling. Voor de niet-residentiële
gebouwen is het doel om tegen 2050 een CO2-neutrale gebouwenpatrimonium te bereiken. Om de
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gestelde doelen te bereiken is een versnelling van het renovatietempo nodig. Voor de
overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 als doel naar voor geschoven
voor een koolstofneutraal gebouwenpatrimonium.
De uitdaging is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en
technische infrastructuur.
Deze evolutie naar een volledig koolstofneutraal gebouwenpark voor verwarming, sanitair warm
water, koeling en verlichting wordt met volgend plan van aanpak vormgegeven:
Tegen eind 2030 (ten opzichte van het referentiejaar 2015):
Een reductie met 40% van de CO2-emissies ten gevolge van het gas- en stookolieverbruik in
gebouwen en technische infrastructuur;
-

Een reductie met 30% van het primair energieverbruik in gebouwen en technische
infrastructuur. Deze doelstelling omvat de eerdere doelstelling van een jaarlijkse reductie
van 2,09% van 2016 tot en met 2020, en een jaarlijkse gemiddelde reductie van 2,5% vanaf
2021 tot en met 2030;

-

Vanaf 2021 een verplichte afname van groene stroom;

-

Vanaf 2025 beschikken alle grote niet woongebouwen (bruikbare vloeroppervlakte > 500 m²)
over een energieprestatielabel (EPC-NR) en vanaf 2028 voldoen ze aan het minimaal
energieprestatielabel.

De Vlaamse Overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen
met behulp van het Klimaatplan van de Vlaamse Overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair
energieverbruik met 2,5% verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun
ondernemingsplan (VR 2020 2905 0517/1BIS).
In het VEPK wordt gesteld dat “(…) alle entiteiten van de Vlaamse Overheid zullen begeleid worden
tot het maken van een patrimoniumanalyse en het opstellen van een masterplan richting CO2neutraliteit vóór 2050. Deze lange termijnvisie zal ook vertrekken van een Vlaams overheidsbreed
perspectief waarbij entiteiten aangemoedigd worden hun vastgoedstrategie en patrimoniumbeheer
in een bredere context te bekijken (clustering met andere entiteiten, samenwerking met privéspelers…)”.
Binnen dit kader bepaalt deze nota de modaliteiten voor het toewijzen van middelen RELANCE
BUDGET 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse Overheid aan projecten die bijdragen aan bovenvermelde
beleidsdoelstellingen.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN
-

Niet van toepassing
Mededeling Vlaamse Regering VR 2021 0502 VV MED.0003/1TER betreft Monitoring
relanceplan Vlaamse Veerkracht

2. INHOUD
A. TOEPASSINGSGEBIED
Investeringen en voorbereiding van investeringen in het gebouwenpark van de publieke sector.
Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken
van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtencentrale. Vanuit haar opdracht concentreert
het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door
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de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse Overheid zelf en entiteiten die
werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse Overheid. Binnen deze doelgroep ligt de
focus op de Vlaamse Overheid, daarnaast komen ook de volgende doelgroepen aan bod: Onderwijs,
Zorg en Gezondheid en Cultuur, Jeugd en Media.
De entiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit dit relanceplan zijn evenwel beperkt
tot deze waarbij de Vlaamse Overheid ook de toezichthoudende entiteit is (institutionele sector 1312),
en de aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen onderwijs- en zorginstellingen in het
Vlaams Gewest.

B. BEGELEIDING BIJ DE AANVRAAG EN TOEKENNING VAN DE
MIDDELEN
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het extern verzelfstandigd Vlaams
Energiebedrijf NV met ondernemingsnummer BE 0843.383.425 (hierna VEB) geeft het VEB de missie
om de publieke sector te ontzorgen naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer en te
ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Het is bijgevolg de taak van het VEB om
de publieke sector te helpen om haar voorbeeldrol op te nemen.
Het VEB onderneemt gerichte acties om entiteiten te begeleiden bij het realiseren van kwaliteitsvolle
maatregelen. De focus ligt op de Vlaamse Overheid, daarnaast komen ook de volgende doelgroepen
aan bod Onderwijs, Zorg en Gezondheid, en Cultuur, Jeugd en Media.
De relancemiddelen zullen toegekend worden op basis aan vooraf bepaalde dienstverlening via de
aankoopcentrale van het VEB (zie infra onder rubriek C).
Het VEB vervult als organisatie binnen de overheid de rol van aankoopcentrale en dienstverlener voor
andere publieke diensten op vlak van energie gerelateerde diensten. Op die manier ontstaat tussen
het VEB en de publieke sector een tweeledige relatie: deze van klant-leverancier en deze van collegapartner. Het doel zal altijd de verlaging van de energiekost zijn, niet de creatie van winst.
Het VEB bezit de nodige expertise en heeft specialisten in deze domeinen aan boord en volgt de
kwaliteit van de geboden dienstverlening op.

C. MAATREGELEN WAARVOOR STEUN KAN TOEGEKEND WORDEN
Verhoogde investeringen in de renovatie van het gebouwenbestand zullen de energetische renovatie
van de gebouwen stimuleren en versnellen en bijdragen tot het behalen van de doelstellingen inzake
energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals geformuleerd in het
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 en de Vlaamse langetermijn renovatiestrategie 2050.
De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van Relancesteun, moeten zorgen voor
een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We
opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed
van de Vlaamse Overheid.
Projecten die inzicht geven in de energie- en CO2-besparingsmogelijkheden
De energiescan of - audit wordt ondersteund gezien deze een belangrijke eerste stap is om tot een
koolstofneutraal patrimonium te komen doordat dit leidt tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht
in besparingsmogelijkheden en verbruik.
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Projecten die leiden tot een directe energie- en CO2-besparing
Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden
geïmplementeerd:
- Relighting
- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolieinstallaties
- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)
- Schrijnwerk en beglazing
- Regeltechnische optimalisatie
- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering
- Groene Warmte (opwekking, opslag en distributie)

D. BASISPRINCIPES VOOR DE BEOORDELING VAN DE PROJECTEN
Het concept van Aankoopcentrale1 zoals door het VEB gebruikt voor energie zorgt ervoor dat de
klanten van het VEB in regel zijn met de wet overheidsopdrachten, zónder dat ze zelf een
plaatsingsprocedure moeten organiseren. Ook voor energie-efficiëntie zijn de klanten vrijgesteld van
aanbesteden doordat het VEB optreedt als aankoopcentrale.
1. Beoordeling door het VEB
Het VEB beoordeelt de projecten tot ondersteuning op individuele basis doorlopend en autonoom in
functie van de verwachte doelmatigheid op basis van de onderstaande principes. Tevens is er bij het
VEB opgedane kennis en ervaringen bij eerdere steunmechanismen waarbij het VEB betrokken is in
de beoordeling en/of uitvoering en opvolging. Zoals onder meer bij samenwerking in uitvoering
Actieplan Energie-Efficiëntie Vlaamse Overheid, Klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor
persoonsgebonden aangelegenheden, ELENA assistance Flemish Energy Saving Programme Initiative
(FLESPI), … .
2. Parameters voor de beoordeling
Projecten die weerhouden worden voor het toekennen van steun, moeten beantwoorden aan
volgende beleidsdoelstellingen:
- Ondersteuning voor Relanceplan Vlaamse Veerkracht
- Ondersteuning voor het behalen van de Vlaamse Langetermijn Klimaatstrategie 2050 en de
Vlaamse Langetermijn Renovatiestrategie 2050
- Ondersteuning voor het behalen van de doelstelling van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan
2021 - 2030 (VEKP)
In het kader van de doelstellingen ‘Relanceplan Vlaamse Veerkracht’ is het belangrijk dat de projecten
die in aanmerking komen voor steun voldoende snel gedetecteerd, geselecteerd en gerealiseerd
worden.
In kader van de doelstelling voor het behalen van de Vlaamse Langetermijn Klimaatstrategie 2050 en
de Vlaamse Langetermijn Renovatiestrategie 2050 en het VEKP, is het belangrijk dat de projecten die
in aanmerking komen voor steun, afgetoetst worden op volgende criteria:
1

Subsidie-efficiëntie van de maatregel
Terugverdientijd van de maatregel
Uitvoerbaarheid van de maatregel
Opvolging van de projecten en uitgevoerde maatregel(en)

Artikel 2.4° van de Wet van 15 juni 2006
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Bij de intakefase van de projecten die leiden tot een directe energie- en CO2, wordt er mede op
toegezien dat de weerhouden projecten voldoen aan de gestelde criteria. Dit kan op basis van het
toetsen van het project aan onder meer kengetallen, uitgevoerde potentieelscans en een evaluatie
ten aanzien van een data-analyse met de TERRA-databank voor overeenkomstige energie- en
koolstofbesparingsprojecten. Daarnaast zal de uitvoerbaarheid van de projecten mede beoordeeld
worden door hands-on expertise van het team van VEB-experten in deze domeinen.
Om entiteiten te bevorderen om energiebesparende maatregelen te nemen, kan de Relance
ondersteuning tevens gebruikt worden voor projecten waarvan het energie- of CO2besparingspotentieel zeer moeilijk te ramen is of die slechts indirect bijdragen tot een besparing maar
wel essentieel zijn voor de klimaat- en energietransitie. Deze projecten hebben als doel inzicht te
krijgen in de besparingsmogelijkheden en op basis hiervan in de toekomst middelen voor directe
investeringsmaatregelen efficiënter in te zetten.
Bij de intakefase van deze projecten die inzicht geven in de energie- en CO2-besparingsmogelijkheden
wordt er mede op toegezien dat:
• De ondersteuning bijdraagt om de entiteit inzicht te geven om hun klimaatdoelstellingen
kostenefficiënt te behalen.
• Er engagement bestaat van de entiteit om effectief over te gaan tot het nemen van
energiebesparende maatregelen door het aftoetsen van de projectmaturiteit met de entiteit.
De door het VEB weerhouden projecten worden middels de procedure voor de herverdeling van de
Relance-provisie ter goedkeuring geagendeerd. De uitgevoerde projecten (maatregelen) zullen
vervolgens ook gemonitord worden en gerapporteerd worden (zie infra).
3. Prioritering van de entiteiten
Bij de marktbenadering voor de detectie en selectie van potentiële projecten, zal de doelgroep
benaderd worden in volgorde van focus: Vlaamse Overheid, Onderwijs, Zorg en Cultuur.
Om de prioritaire doelgroep Vlaamse Overheid afdoende te bereiken, zal voor de
doelgroepenbenadering samengewerkt worden met Het Facilitair Bedrijf (HFB) en een gedifferentieerd
steunmechanisme toegepast worden (zie infra F. Steunbedragen).
In tweede instantie zal er voldoende aandacht besteed worden aan de sectoren Onderwijs , Zorg en
Cultuur. Voor bovenvermelde sectoren, zal er geen ranking gebeuren van de projecten waarop steun
kan toegekend worden, maar geldt er een ‘wie-eerst-komt-wordt-eerst-bediend-principe’ en de
bijhorende evaluatie.

E. KOSTEN DIE IN AANMERKING KOMEN
Er wordt steun toegekend aan de projecten die voldoen aan de gestelde projectvoorwaarden (zie
supra) en waarvoor beroep wordt gedaan op de aankoopcentrale van het VEB voor de uitvoering van
het project.
De kosten die in aanmerking komen voor Relance steun moeten voldoen aan onderstaande
voorwaarden:
Projecten die inzicht geven in de energie- en CO2-besparingsmogelijkheden
De netto studiekost zoals bepaald in de getekende offerte voor het weerhouden project. Deze
offerte wordt steeds opgemaakt en beoordeeld overeenkomstig de geldende procedures van de
aankoopcentrale van het VEB voor deze opdracht.
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Projecten die leiden tot een directe energie- en CO2-besparing
De netto kost voor de uitvoering van het project, zijnde zowel de implementatiekost als de
investeringskost, zoals bepaald in de getekende offerte voor het weerhouden project. Deze offerte
wordt steeds opgemaakt en beoordeeld overeenkomstig de geldende procedures van de
aankoopcentrale van het VEB voor deze opdracht.

F. STEUNBEDRAGEN
De beschikbare middelen worden onder de entiteiten verdeeld op basis van de hierboven beschreven
basisprincipes. Om zoveel mogelijk entiteiten de kans te geven steun te ontvangen, hanteert het VEB
een maximumbedrag van €1.000.000 per entiteit en per begrotingsjaar dat kan toegewezen worden
als Relance steun.
Van deze drempelbedragen kan het VEB afwijken indien blijkt dat de beschikbare middelen niet
opgebruikt worden of om entiteiten te ondersteunen bij een langetermijnplanning zodat zij hun
middelen kosten optimaler kunnen inzetten.
Er zal een procentuele steun toegekend worden op de weerhouden projecten, zodat de subsidieefficiëntie gewaarborgd wordt. Het percentage steun dat zal worden toegekend, wordt bepaald
overeenkomstig de (potentiële) impact van het project of maatregel, zijnde de energie- en CO2besparing.
Er wordt geopteerd om met een vast steunpercentage te werken per type project of maatregel.
Type EE-maatregel
Energiescans of -audits
EPC-facilitatie en uitvoering
Groene Warmte
Technische installaties
Gebouwschil

Procentuele steun
20%
20%
30%
30%
40%

Procentuele steun voor de
Vlaamse Overheid
25%
25%
37,5%
37,5%
50%

Aangezien de 2,5% besparingsverplichting enkel geldt voor de Vlaamse Overheid wordt een hoger
steunpercentage aan de Vlaamse Overheid toegekend.
Aan de entiteiten wordt gevraagd te onderschrijven middels een verklaring op eer, geen gebruik te
zullen maken van andere Vlaamse steunmaatregelen voor dezelfde maatregel (EE) waaraan Relance
steun wordt toegekend.

G. PERIODE VAN UITVOERING VAN HET PROJECT
De begindatum van de projecten situeert zich tussen mei 2021 en 31 december 2022. Er zal met
tussentijdse deadlines gewerkt worden voor de aanvraag van de steunmaatregel, overeenkomstig de
deadlines voor herverdeling Relance provisie, om de doorstart van de projecten extra te stimuleren.
De begindatum van het project vangt aan na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
met het VEB, waarin eveneens de toewijzing van de middelen aan het project wordt gespecifieerd
naargelang de aard van het project.
Een project moet binnen een jaar na verdeling van de middelen aanvatten en binnen de drie jaar na
de verdeling van de middelen zijn gerealiseerd (uiterste datum eind 2026). Een project vangt in geval
van een aankoopprocedure met bekendmaking, aan bij de publicatie van de opdrachtdocumenten,
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bij alle andere vormen moet de overheidsopdracht ook gesloten zijn. Indien het project niet wordt
aangevat en/of gerealiseerd binnen de gestelde termijn, kan het toegekende steunbedrag integraal
teruggevorderd worden.

H. UITBETALING VAN DE STEUN AAN DE ENTITEITEN
De door het VEB weerhouden projecten worden na afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
met de aankoopcentrale van het VEB, op initiatief van de Vlaams minister van Energie en de Vlaams
minister van Financiën en Begroting voorgelegd aan de Vlaamse Regering door middel van een
toelichtingsnota bij het herverdelingsbesluit.
De middelen wordt overgemaakt aan het VEB na goedkeuring middels het herverdelingsbesluit en
worden door het VEB doorgestort aan de betrokken entiteit na de start van het project.

I. OPVOLGING VAN DE MAATREGELEN
Projecten die ondersteund worden door Relance kunnen via Terra opgevolgd worden. De maatregelen
zullen in Terra worden ingeven. Jaarlijks geven de overeenkomstige entiteiten samen met de validatie
van hun energiegegevens ook de stand van zaken van de gesubsidieerde maatregel(en) door. Hierdoor
kan de effectieve energiebesparing beter opgevolgd worden, zowel door de entiteit als in functie van
de overheidsbrede rapportering in de jaarlijkse rapportage. Entiteiten geven zo verantwoording voor
de verkregen middelen en tonen hiermee mede aan dat de maatregelen effectief uitgevoerd werden.

3. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
Bij de begrotingsopmaak 2021 werd een éénmalige relanceprovisie (CB0-1CBG2AH-PR) van 4.300.000
duizend euro ingeschreven bij het departement Financiën en Begroting ter financiering van het
relanceplan Vlaamse Veerkracht. Voor dit begrotingsartikel wordt het onbelast kredietsaldo in
vastleggingskrediet (VAK) op 31 december 2021 overgedragen naar het begrotingsjaar 2022. De
aanrekening op het vereffeningskrediet (VEK) voor projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht
moet uiterlijk in 2026 gebeuren.
Het RELANCE BUDGET 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse Overheid, toebehorend aan het
beleidsdomein omgeving, bedraagt in totaliteit 20,0 miljoen euro waarvan 10,0 miljoen euro in
begrotingsjaar 2021 en 10,0 miljoen euro in begrotingsjaar 2022.
Het overeenkomstige
begrotingsartikel is QB0-1QEE2KT-IS.
Er werd een gunstig advies verleend door de Inspectie van Financiën op 14 juni 2021.
Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting werd verleend op 5 juli 2021. Dit akkoord bevat
bijkomende voorwaarden voor wat betreft het inzetten van de relancemiddelen. Aan deze
voorwaarden zal worden voldaan bij de operationele uitwerking.

B. ESR-TOETS
Het voorstel van beslissing heeft geen ESR-impact.
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C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag
personeelsbudgetten van de Vlaamse Overheid.

op

het

personeelsbestand

en

de

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Het voorstel van beslissing heeft geen negatieve weerslag op de financiën van de lokale besturen,
noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

4. VERDER TRAJECT
De toewijzing van de steunmiddelen via herverdelingsbesluiten overeenkomstig de procentuele steun
per type maatregel (zie supra) en de monitoring van de investeringsprojecten waarvoor
steunbedragen werden toegekend.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar goedkeuring te hechten aan voorliggende nota voor het besteden van middelen.
2° dat het Vlaams Energiebedrijf de projecten doorlopend en autonoom beoordeelt op basis van
het vermelde toepassingsgebied en de gegeven beoordelingsparameters.
3° de toewijzing van de relancemiddelen gebeurt middels de herverdelingsbesluiten.
4° de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, te belasten met de uitvoering van deze beslissing.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR
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