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Betreft: Wijziging van het referentiejaar voor de interne klimaatdoelstellingen van de Vlaamse
overheid
Op 1 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering volgende klimaatdoelstellingen goedgekeurd voor de periode
tot en met 31 december 2030 en ten opzichte van basisjaar 2005:
 een reductie met 40% van de CO2-emissies ten gevolge van het energieverbruik in gebouwen;
 een reductie met 40% van de CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik in dienstvoertuigen;
 een reductie met 40% van de geaggregeerde CO2-emissies van het energie- en brandstofverbruik;
 een reductie met 27% van het primair energieverbruik ten gevolge van het energieverbruik in
gebouwen.
Van juli 2016 tot juni 2017 hebben het Departement Omgeving en de trekkers van de actieplannen
Energie-Efficiëntie (Vlaams EnergieBedrijf) en Mobiliteit (Het Facilitair Bedrijf) voor een inhaalbeweging gezorgd inzake dataverzameling voor beide thema’s en de referentieverbruiken en -emissies
voor het jaar 2005 berekend. Het vastleggen van referentieverbruiken en -emissies is nodig om de
doelstellingen te kunnen opvolgen. Uit de oefening heeft de Interdepartementale Werkgroep Klimaatimpact Vlaamse overheid volgende conclusies getrokken:
 ondanks de inhaalbeweging inzake datakwaliteit en -volledigheid bevatten de verbruiks- en
emissiecijfers nog belangrijke fouten en onvolledigheden. De terugrekening naar 2005 via
theoretische assumpties vergroot de foutenmarge op de cijfers gevoelig. Slechts 7 van de 80
entiteiten beschikken over historische gegevens die toelaten om vanuit reële verbruikscijfers
de doelstellingen correcter vast te leggen.
 de structuur van de Vlaamse overheid is sterk veranderd sinds 2005 (onder andere door de
BBB-hervorming), wat opvolging op entiteitsniveau vertrekkende van het referentiejaar 2005
sterk bemoeilijkt.
 rekening houdend met de evoluties tussen 2005 en 2015 zouden in 2015 twee van de vier
doelstellingen reeds gehaald zijn: de reductie van de CO2-emissies verbonden aan het energieverbruik en de reductie van de geaggregeerde CO2-emissies (mobiliteit en energie). Dit komt
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omdat de meeste entiteiten tussen 2005 en 2015 zijn overgeschakeld van een contract met
grijze naar een contract met hernieuwbare elektriciteit, wat een substantiële reductie van de
CO2-emissies tot gevolg heeft gehad.
Zoals beslist door de Vlaamse Regering op 1 juli 2016 , ‘Interne Milieuzorg – Klimaatimpact van de
Vlaamse overheid’, kan de politieke stuurgroep beslissen over een eventuele aanpassing van de
doelstellingen (VR 2016 0107 DOC.0714). “De politieke stuurgroep bespreekt jaarlijks de realisatie van
de overkoepelende doelstellingen en de uitvoering van de actieplannen. Ze beslist over eventuele
bijsturingen (bijvoorbeeld van de overkoepelende doestellingen, de actieplannen, de scope en/of de
CO2-emissiefactoren) en formuleert een antwoord op vragen om afwijkingen vanuit de entiteiten.”
Op basis van bovenstaande conclusies en overwegingen en op aangeven van de politieke stuurgroep
wordt aan de Vlaamse Regering voorgesteld akte te nemen van de aanpassing van het referentiejaar
van de klimaatdoelstellingen van 2005 naar 2015. De klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid
blijven dezelfde als hierboven opgelijst en gelden voor de periode tot en met 31 december 2030 en
ten opzichte van basisjaar 2015.
De Vlaamse Regering wil via de aanpassing van het referentiejaar haar voorbeeldrol waarmaken en
blijven kiezen voor een ambitieuze aanpak. Zo wil ze de entiteiten aanzetten om, naast de keuze voor
een contract met hernieuwbare elektriciteit, ook andere maatregelen in te voeren om de eigen CO2emissies te doen dalen.
Voor entiteiten die betrouwbare historische verbruikscijfers hebben aangeleverd, zullen de
inspanningen die zij hebben geleverd om een verbruiksdaling te bekomen in de periode 2005-2015
gehonoreerd worden zoals oorspronkelijk voorzien in de beslissing van de Vlaamse Regering
betreffende het Klimaatplan Vlaamse overheid.
De keuze om het referentiejaar voor de klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid te verleggen
van 2005 naar 2015 betekent ook dat het referentiejaar wordt aangepast in de vier actieplannen die
uitgewerkt zijn ter ondersteuning van het Klimaatplan Vlaamse overheid, met name het actieplan
Mobiliteit, het actieplan Energie-efficiëntie, het actieplan Gedrag en het actieplan Gebouwen van Het
Facilitair Bedrijf).
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