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Hoofdstuk 10: Energie 
 
Het energiebeleid valt zowel onder de federale als gewestelijke bevoegdheid, afhankelijk van 
de verdeling die werd bepaald door de speciale  institutionele hervormingswetten van 1980 
en 1988. De bevoegheidsverdeling wordt verduidelijkt in het samenwerkingsakkoord tussen 
de Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 
betrekking  tot de coördinatie van activiteiten op het vlak van  energie (18 december 1991). 
Voor  dit  akkoord  werd  een  permanente  werkgroep  samengesteld,  genaamd  CONCERE  – 
ENOVER, die instaat voor het overleg. 
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10.1 Energieefficiëntie: energieverbruikende toestellen 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ‐ DG Energie: energie‐etikettering (“Energy 
labelling”) 
FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  voedselketen  en  Leefmilieu  –  DG Leefmilieu: 
Ecodesign 

 

Juridische basis: 
 

Over de kaderrichtlijn “Energy labelling”:  
• De wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 

van de consument; 
• Het koninklijk besluit (KB) van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het 

energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen via de etikettering en in de 
standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten; 

• Het  ministerieel  besluit  (MB)  van  20  november1996:  etikettering  van  koelkasten, 
diepvriezers en combinaties daarvan; 

• MB van 01 december1998: etikettering van huishoudelijke wasmachines; 
• MB van 01 december1998: etikettering van droogtrommels; 
• MB  van  01  december  1998:  etikettering  van  gecombineerde  huishoudelijke  was‐

droogmachines; 
• MB van 01 december 1998: etikettering van huishoudelijke vaatwassers; 
• MB van 01 december 1999: etikettering van lampen voor huishoudelijk gebruik; 
• MB van 07 februari2003: etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik; 
• MB  van 12  februari  2003:  etikettering  van  elektrische  ovens  voor  huishoudelijk 

gebruik; 
• MB  van  01  juli  2004:  etikettering  A+  en  A++  van  koelkasten,  diepvriezers  en 

combinaties daarvan. 
 
Samengevat: 
 
Kaderrichtlijn 92/75/EEG “Energy labelling”     omgezet via      KB 10.11.96 
Richtlijn 94/2/EG “Koelkasten”            MB 20.11.96 
Richtlijn 95/12/EG “Wasmachines”            MB 01.12.98 
Richtlijn 95/13/EG “Droogmachines”            MB 01.12.98 
Richtlijn 96/60/EG “Was‐droogcombinaties”          MB 01.12.98 
Richtlijn 97/17/EG “Vaatwassers”            MB 01.12.98 
Richtlijn 98/11/EG “Lampen”              MB 01.12.99 
Richtlijn 2002/31/EG “Airconditioners”          MB 07.02.03 
Richtlijn 2002/40/EG “Ovens”             MB 12.02.03 
Richtlijn 2003/66/EG “Koelkasten A+ en A++”         MB 01.07.04 
 
Ook  te  vermelden  zijn  de  koninklijke  besluiten  die  drie  “rendementsrichtlijnen”  omzetten, 
onafhankelijk van de kaderrichtlijn  “Energy  labelling”, maar met verplichting van minimale 
energierendementen en later hernomen onder de kaderrichtlijn “Ecodesign”: 

• KB  van  18  maart  1997  betreffende  de  rendementseisen  voor  nieuwe  olie‐  en 
gasgestookte centrale verwarmingsketels; 

• KB  van  27  november  1998  betreffende  de  rendementseisen  voor  elektrische 
huishoudelijke koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan; 

• KB van 05 maart 2002 betreffende  de  rendementseisen voor voorschakelapparaten 
voor fluorescentielampen. 
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Samengevat: 
 
Richtlijn 92/42/EG (“Verwarmingsketels”)  omgezet via   KB 18 maart 1997 
Richtlijn 96/57/EG (“Koelkasten”)  KB 27 november 1998 
Richtlijn 2000/55/EG (“Voorschakelapparaten fluorescentielampen”)  KB 05 maart 2002 
 
Inleiding 
 
De  federale  overheid  heeft  een  exclusieve  bevoegdheid  energie‐efficiëntie  en 
energieverbruikende  toestellen.  Deze  bevoegheden  zijn  duidelijk  met  ekaar  verbonden  en 
komen  overeen  met  twee  Europese  kaderrichtlijnen.  Deze  bevoegdheid  behelst  de 
regelgevende aspecten en de marktcontrole. 
 
De  Gewesten  kunnen  samen  of  afzonderlijk  acties  organiseren  met  betrekking  tot  de 
voorlichting van het publiek en het aanmoedelingsbeleid (aankooppremies, fiscaliteit enz.).  
 
Op Europese schaal komt dat erop neer om de vernieuwing van het “park” te bevorderen, de 
markt  vrij  te  maken  van  elektrische  en  gastoestellen  die  veel  energie  verbruiken,  en  de 
consument  ertoe  aanzetten  om  de  meest  energiezuinige  elektrische  en  gastoestellen  te 
kopen. 
 
Op  nationaal  niveau  maken  federale  reglementaire  aktes  de  ontwikkeling  van  meer 
ambitieuze  nationale  criteria  mogelijk,  voor  zover  dit  het  vrije  verkeer  van  producten, 
goederen en diensten op de Europese markt niet in de weg staat. Dit laatste was niet het geval 
tussen 2003 en 2008.  
 
Definitie van het beleid 
 
Het  federale  beleid  onderschrijft  voornamelijk  de  strategische  doelstelling  van  een  zo 
efficiënt mogelijk energieverbruik bij elektrische en gastoestellen, om zo bij te dragen tot de 
verbintenissen  van  de  Europese  Unie  (EU)  voor  de  vermindering  van  het  verbruik  van 
primaire energie en de uitstoot van broeikasgassen. 
 
Het  gevoerde beleid  voor  energie‐etikettering  (in  toepassing  van de EU‐richtlijnen  “Energy 
labelling” die een omzetting door de lidstaten impliceren) en het meer recente beleid inzake 
ecodesign (in toepassing van de EU‐bepalingen “Ecodesign” die rechtstreeks toepasbaar zijn 
in  de  lidstaten)  vullen  elkaar  goed  aan.  Het  eerst  genoemde  beleid  legt  namelijk  de 
etikettering op van de energieprestatie waar het tweede voor instaat.  
 
De verklaring van de fabrikant is het uitganspunt. Fabrikanten en hun partners (invoerders, 
verdelers, verkopers) dragen de verantwoordelijkheid om toestellen op de markt te brengen 
die  beantwoorden  aan  de  bepalingen  inzake  “Ecodesign”  en  de  richtlijnen  inzake  “Energy 
labelling”. Ook moeten ze er desgevallend op toezien dat de toestellen worden voorzien van 
een conform energielabel. 
 
Het is trouwens de bedoeling om de controle op de markt door de lidstaten te versterken. 
 
Voor bepaalde categorieën van toestellen bleek uit studies die vooraf onder EU‐vlag werden 
uitgevoerd  dat  het  nuttig  was  om  zowel  “Ecodesign”‐bepalingen  als  “Energy  labelling”‐
richtlijnen  uit  te  werken.  Zo  begon  de  EU  te  werken  aan  “Ecodesign”‐bepalingen  voor  die 
categorieën  van  toestellen  waarvoor  al  een  “Energy  labelling”‐richtlijn  bestond,  namelijk 
koelkasten, wasmachines, vaatwassers, droogmachines, was‐droogcombinaties, lampen voor 
huishoudelijk gebruik, airconditioners en ovens. De eerste  “Ecodesign”‐bepalingen moesten 
in 2009 uitkomen. 
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Het is voorzien dat nog andere categorieën van toestellen worden toegevoegd aan de lijst met 
toestellen  waarvoor  zowel  een  toepassingsmaatregel  (verordening)  van  de  “Ecodesign”‐
kaderrichtlijn  als  een  toepassingsmaatregel  (richtlijn  of  verordening)  van  de  kaderrichtlijn 
“Energy  labelling”  zal  bestaan.  Het  zou  met  name  om  de  categorieën  van  de 
televisietoestellen, verwarmingsketels en boilers gaan.  
 
De  federale  Staat  kan  die  oorspronkelijk  Europese  maatregelen  versterken  met  een 
Koninklijk  Besluit,  voor  zover  dit  het  vrije  verkeer  van  goederen  niet  in  de weg  staat  (bv. 
fiscale kortingen voor de vervanging door  een betere verwarmingsketel). Ook de gewesten 
kunnen  wetten  maken  via  decreten  en  ordonnanties  om  het  Europees  initiatief  verder  te 
ondersteunen.  Zo waren  premies  voor  de  aankoop  van  energiezuinige  toestellen  (A+,  A++, 
AAA) het voorwerp van gewestelijke bepalingen: het Waalse Gewest (MB van 10.12.03 – BS 
18.12.03),  het  Vlaamse  Gewest  (Besluit  20.03.07)  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest 
sinds 2004. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De FOD Economie staat in voor de opvolging van de energie‐etikettering. Hij staat ook in voor 
de  uitvoering  van  de  drie  richtlijnen  inzake  energierendement  voor  centrale 
verwarmingsketels,  koelkasten  en  voorschakelapparaten  voor  fluorescentielampen  tot  het 
moment dat ze zullen worden vervangen door “Ecodesign”‐bepalingen25. 
 
De  toepassingsrichtlijnen  van  de  kaderrichtlijn  “Energy  labelling”  voorzagen  geen 
marktcontrole als dusdanig, omdat eventuele misbruiken van een  fabrikant zouden worden 
gehekeld door zijn concurrenten. Er wordt evenwel voorzien om de marktcontrole door de 
lidstaten  te  versterken  in  het  kader  van  de  herziening  van  de  toepassingsrichtlijnen  en  de 
kaderrichtlijn. 
 
De toepassing van de 8 toepassingsrichtlijnen van de kaderrichtlijn “Energy labelling” leverde 
afhankelijk van de lidstaten variabele resultaten op. In 2007 werd geschat dat de toepassing 
van  de  5  ministeriële  besluiten  inzake  de  “grote  witte”  (koelkasten,  wasmachines, 
vaatwassers, droogmachines, was‐droogcombinaties) sinds 1996 een gemiddelde verhoging 
van de energie‐efficiëntie van 20 – 35 % mogelijk maakte in België. De energiebesparingen in 
België voor die periode 1996 – 2007 dankzij de energielabels werden geraamd op 0,25 – 0,43 
TWu/jaar. De resultaten zijn minder overtuigend voor huishoudelijke  lampen, waarvoor de 
etikettering  niet  leidde  tot  de  aankoop  van  meer  energiezuinige  lampen.  Maar  dat  is  ook 
elders in Europa het geval. 
 
Voor de meeste soorten toestellen was de verkoop van heel energiezuinige toestellen (klasse 
A of hoger)  in 2007 goed voor  ruim 80 % van de Belgische markt. Droogmachines vormen 
evenwel een uitzondering op die  regel omdat meer dan 90 % ervan nog een klasse C‐label 
droeg.  
 
De jaarlijkse meetcampagnes via een peiling naar de conformiteit aan de voorschriften van de 
richtlijnen  inzake  energierendement  die  tussen  2004  en  2008  werden  uitgevoerd  voor 
centrale  verwarmingsketels  (op  gas)26  en,  in  2008,  voor  de  voorschakelapparaten  voor 
fluorescentielampen27 toonden aan dat deze toestellen voor meer dan 90 % conform waren. 
Dit  kan  worden  verklaard  door  de  bereidwilligheid  van  de  meeste  fabrikanten  om  de 
voorschriften  te  volgen,  maar  ook  door  het  feit  dat  de  EU‐rendementseisen  niet  streng 
                                                             
25  April  2010  voor  het  KB  van  05 maart  2002  inzake  voorschakelapparaten  voor  fluorescentielampen,  dat  zal 
worden vervangen door “Ecodesign”‐bepaling nr. 245/2009 van 18 maart 2009, en in juli 2010 voor het KB van 
27 november 1998 inzake koelkasten, dat zal worden vervangen door “Ecodesign”‐bepaling nr. 643/2009 van 22 
juli 2009).  
26 volgens het KB van 18 maart 1997 
27 volgens het KB van 05 maart 2002 
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genoeg  zijn.  Het  is  de  bedoeling  om  die  richtlijnen  te  herzien,  zodat  ze  “Ecodesign”‐
bepalingen met strengere eisen worden. 
 
België  kon  gebruikmaken  van  informatie  over  de  resultaten  van  interlaboratoriumproeven 
die  werden  uitgevoerd  in  enkele  grote  Europese  laboratoria  op  stalen  van  toestellen.  De 
uitwisseling van informatie tussen deze laboratoria bracht aan het licht hoe moeilijk het is om 
reproduceerbare tests uit te voeren (verschil tot 15 % voor de koelkasten). 
 
Naast de meetcampagnes analyseerde de FOD Economie in België ook technische dossiers en 
organiseerde  ze  controlecampagnes  voor  de  aanwezigheid  en  conformiteit  van  labels  bij 
kleinhandelaars, met name:  

• een  tiental  controles  van  technische  dossiers  van  koelkasten  naar  aanleiding  van 
klachten; 

• een controlecampagne voor de aanwezigheid en conformiteit van labels op ovens in 
2007. 

 
Recente peilingen die de FOD Economie in 2008 uitvoerde, toonden aan dat de resultaten van 
de  campagne  van  2000  voor  meer  dan  30.000  “grote  witte”  toestellen  (wasmachines, 
vaatwassers, droogmachines en was‐droogcombinaties) niet veel zijn veranderd: 60 tot 80 % 
van  de  toestellen  dragen  een  label, maar  dat  label  is  niet  altijd  correct  (sticker met  slecht 
geplaatste  pijl,  ontbrekende  sticker  enz.).  De  informatie  is  evenwel  verkrijgbaar  bij  de 
verkoper.  
 
Omdat de bestaande wetgeving geen specificaties geeft voor een verplicht controle over het 
juist  toekennen  van de  energie‐efficiëntieklasse  en het  corresponderende  label  bij  verkoop 
van toestellen werd in België geen dergelijke controle van dit type uitgevoerd. Zoals voordien 
vermeld,  zal  dit  in  de  toekomst  veranderen  door  bij  de  uitvoering  van  de  herziene 
kaderrichtlijn  “Energy  labelling”.  Hierin  wordt  namelijk  een  scherpere  bewaking  van  de 
markt  voorzien, met onder andere een controle van de energie‐efficiëntieklassen die op de 
etiketten worden vermeld. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
In  haar  evaluatie  van  de  resultaten  van  de  kaderrichtlijn  “Energy  labelling”  en  zijn 
toepassingsrichtlijnen acht de Europese Commissie de doeltreffendheid van de maatregelen 
hoog (met een kritische noot bij de etikettering van lampen, die niet echt heeft aangezet tot 
de aankoop van energiezuinige lampen). Die vaststelling geldt ook voor België. Het label A‐G 
heeft zijn sporen goed verdiend, is net als in heel Europa goed ingeburgerd geraakt in België, 
en  werd  overgenomen  in  talrijke  landen  buiten  Europa.  Ten  gevolge  van  vrijwillige  acties 
door  fabrikantenfederaties  en  nationale  stimulansen  (zoals  de  Belgische  gewestelijke 
premies voor de aankoop van de meest energiezuinige toestellen) zijn bijna alle toestellen die 
minder goed scoren dan klasse C van de Belgische markt verdwenen (met uitzondering van 
huishoudelijke lampen). 
 
De evaluaties uitgevoerd onder de vlag van de Europese Commissie wilden een onderscheid 
maken tussen wat zou zijn voortgevloeid uit de normale marktevolutie en het gevolg van de 
maatregelen. Globaal kan men stellen dat het hierboven aangehaalde resultaat voor minstens 
50 % het rechtstreekse gevolg van het instrument “Energy labelling” is. De reële uitwerking 
van de drie  richtlijnen  inzake  “energierendement”  is daarentegen moeilijker  in  te  schatten. 
Om te beginnen toonden de uitgevoerde controles (met name in België) aan dat de toestellen 
een  dergelijk  hoge  conformiteit  vertoonden  dat  men  zich  kan  afvragen  of  de  opgelegde 
minima wel streng genoeg zijn. Ten tweede bleek uit de interlaboratoriumproeven dat er nog 
steeds een groot verschil is tussen de meetresultaten voor eenzelfde toestel. Dit wijst op het 
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probleem  van  de  reproduceerbaarheid  van  tests  en  op  de  noodzaak  om  de  methodes  en 
normen op dit vlak te verbeteren. 
 
Het  grootste  zwakke  punt  van  de  tot  nu  toe  aangenomen  maatregelen  op  het  vlak  van 
energie‐etikettering  is  het  gebrek  aan  een  controle  van  de  nauwkeurigheid  van  de 
energieklasse die op het  toestel  staat vermeld. Dit punt moet worden gecorrigeerd door de 
nieuwe maatregelen  inzake zowel ecodesign als energie‐etikettering, die een marktcontrole 
opleggen.  De  normen  moeten  ook  meer  gericht  zijn  op  de  inhoud  van  de  maatregelen  en 
moeten een betrouwbare en reproduceerbare beoordeling van de toestellen mogelijk maken. 
Dat  is  ook  de  reden  waarom  er  mandaten  zullen  worden  overgemaakt  aan  de  Europese 
normalisatieorganisaties CEN en CENELEC voor de uitwerking van geharmoniseerde normen 
in het kader van de richtlijnen “Energy labelling” en “Ecodesign”. 
 
Anderzijds  streeft  men  zowel  op  Europees  als  Belgisch  niveau  naar  een  synergie  tussen 
Ecodesign – Energie‐etikettering – Ecolabel – Energy Star – Richtlijn voor de energieprestatie 
van gebouwen – …. 
 
De Europese Commissie  schat dat  de  toepassing  van alle bepalingen van het huidige  kader 
van  de  kaderrichtlijn  “Energy  labelling”  –  rekening  houdend  met  toestellen  die  prioritair 
worden geacht – een besparing mogelijk zouden kunnen maken van zo’n 22 Mtoe tegen 2020, 
hetzij het equivalent van ongeveer 65 Mt CO2. Die besparingen zouden voor meer dan de helft 
voortvloeien uit alleen al verwarmingstoestellen en boilers, die nog niet worden gedekt door 
de  kaderrichtlijn.  De  andere  besparingen  zouden  resulteren  uit  de  update  van  de  acht 
bestaande maatregelen en uit een nieuwe maatregel met betrekking tot televisietoestellen. 
 
De  uitbreiding  van  het  toepassingsveld  van  de  kaderrichtlijn  “Energy  labelling”  naar 
producten die verband houden met energie zou tegen 2020 een extra besparing van ongeveer 
27 Mtoe mogelijk kunnen maken. Dat is bijna 80 Mt CO2 meer in vergelijking met de huidige 
situatie. 
 
Vooruitzichten 
 
Sinds de lancering eind 2008 van de reeks maatregelen (“Ecodesign”‐bepalingen en “Energy 
labelling”‐richtlijnen)  volgend  op  de  publicatie  van  de  kaderrichtlijn  “Ecodesign”  zullen  de 
nieuwe  Europese  maatregelen  een  controle  van  de  markt  door  de  lidstaten  voorzien.  Die 
omvatten  dan  het  inhouden  van  toestellen,  het  controleren  van  hun  conformiteit  met  de 
vastgelegde criteria en toepassingsnormen en de sancties in geval van non‐conformiteit. 
 
Die marktcontrole zal zinvol blijken wanneer op Europees niveau geharmoniseerde normen 
zullen zijn ontwikkeld.  In afwachting daarvan zouden ze het al mogelijk moeten maken om 
een productieve dialoog  tussen  fabrikanten  en overheden  te beginnen, met het oog op een 
verhoogde verkoop van producten waarvan de energie‐efficiëntie die overeenstemt met wat 
beloofd is.  
 
Het  is  ook  de  bedoeling  om  naast  de  energie‐efficiëntie  steeds  meer  milieucriteria  op  te 
nemen in de toepassingsmaatregelen van de kaderrichtlijnen. Die laatste zouden bovendien, 
naast  producten  die  energie  verbruiken,  moeten  worden  uitgebreid  naar  producten  die 
verband houden met energie28. 

                                                             
28 Nieuwe kader‐richtlijnen: 2009/125/EG « Ecodesign » van 21 oktober 2009 et 2010/30/EU « Energy labelling » 
van 19 mei 2010. 
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10.2 Ontwikkeling van de offshorewindturbines 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie‐DG Energie 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (DG Leefmilieu) 

 

Juridische basis: 
 

• Het  koninklijk  besluit  van  20  december  2000  betreffende  de  voorwaarden  en  de 
procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie 
van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de 
zeegebieden  waarin  België  rechtsmacht  kan  uitoefenen  overeenkomstig  het 
internationaal zeerecht; 

• Het koninklijk besluit van 17 mei 2004 betreffende de afbakening van een zone voor 
de inplanting van windmolenparken op het Belgische continentaal plat. 

 

Inleiding 
 
De  federale  regering  is  bevoegd  voor  de  ontwikkeling  van  hernieuwbare  energie  op  het 
Belgisch continentaal plat. Tot nu toe werd enkel de exploitatie van windmolenenergie voor 
de productie van elektriciteit uitgevoerd. 
 
De ontwikkeling van hernieuwbare energie, waaronder de offshore‐windturbines, draagt bij 
aan het veilig  stellen van de energievoorziening en aan de uitvoering van de doelstellingen 
met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
 
Definitie van het beleid 
 
Het  federale  beleid  voor  de  ontwikkeling  van  de  exploitatie  van  energiebronnen  op  het 
Belgische  continentaal  plat  in  de  Noordzee  werd  opgestart  in  2000  en  omvat  deze 
opeenvolgende stappen: 

• Akkoord van de  federale  regering van 8  juli  2003 betreffende de  installatie van het 
eerste  windmolenpark  op  de  Thorntonbank  en  goedkeuring  van  een  nota  aan  de 
ministerraad  getiteld  “Plan  voor  duurzaam  beheer  van  de  Noordzee  (fase  I)”  in 
januari 2004; 

• In maart 2004 de aanvaarding van het Akkoord van Oostende met als doelstellingen: 
o voor  2005:  316  tot  400  MW  geplaatst  op  de  minst  diepe  km²,  1  tot  1,3 

TWu/jaar, hetzij 1,1 tot 1,45 % van het Belgische bruto‐elektriciteitsverbruik; 
o omstreeks 2010, een maximum van 1670 tot 2004 MW geplaatste capaciteit, 

productie van 5,3 tot 6,4 TWu, hetzij 5,2 tot 6,5 % van het geschatte Belgische 
bruto‐elektriciteitsverbruik, wat overeenkomt met 1984 miljoen  ton CO2 die 
wordt voorkomen.  

• In juni 2008, tijdens de Lente van het Leefmilieu: het streefdoel van 2000 MW wordt 
opnieuw bevestigd voor 2020. 
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
31.5 MW wordt gebruikt sinds januari 2009. 
 
Impact op de biodiversiteit 
 
Een eerste rapport over de invloed op het milieu van de demonstratiefase van C‐Power werd 
in  2009  opgesteld  door  UGMM  (voor  rekening  van  de  FOD  Leefmilieu).  Er  werd  geen 
opmerkelijke  invloed  vastgesteld,  met  uitzondering  van  een  snelle  kolonisatie  van  de 
betonnen funderingen door een groot aantal soorten (weekdieren, mosdiertjes, schaaldieren, 
wormen  enz.).  Anderzijds  werd  ook  het  risico  op  botsingen  met  vogels  berekend.  En  dat 
bleek relatief laag. 
Zie voor meer details Deel 1 Staat van het marien milieu, 5.3. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Zie het desbetreffende rapport. 
 
Vooruitzichten 
 
Mogelijke  opening  van  nieuwe  gereserveerde  zones  voor  de  ontwikkeling  van  offshore‐
windturbines na evaluatie van de tenuitvoerlegging van de eerste zone, onderzoek naar het 
optimaliseren van de bestaande  zones door nieuwe  technologieën  zoals  energie uit  golven, 
onderling verbinden van de windmolenparken in de Noordzee. 
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10.3 Milieuspecificaties van brandstoffen 
 
Betrokken diensten: 
  

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, DG Energie 
FOD Mobiliteit en Vervoer 
 

Juridische basis: 
 

Motorbrandstoffen 
 
De Europese normen EN 228 ( benzine) en EN 590 (diesel) leggen al dan niet ecologische 
fysico‐chemische  parameters  vast  voor  brandstoffen.  Deze  Europese  normen  zijn 
vollediger  dan  de  richtlijnen  omdat  de  normen  een  parameter  bepalen,  zoals  het 
zwavelgehalte, een grenswaarde en een analysemethode. 
 
• Richtlijn  98/70  gewijzigd  door  richtlijn  2000/71  en  vervolgens  door  richtlijn 

2003/17 betreffende brandstoffen; 
• De  koninklijke  besluiten  van  20 maart  2000  (één  voor  benzine  en  een  ander  voor 

diesel) ter omzetting van richtlijn 98/70; gewijzigd door 2 koninklijke besluiten van 
18 oktober 2001, die expliciet verwijzen naar richtlijn 2000/71; 

• Het koninklijk besluit van 3 oktober 2002, geen omzetting van een richtlijn, die op de 
Belgische markt leveringen van stookolie extra toelaten; 

• Het koninklijk besluit  van 30 november 2003,  geen omzetting van een  richtlijn,  die 
opnieuw de bestaande benzinebesluiten wijzigt door benzine met  loodvervangers te 
verbieden; 

• Richtlijn 2003/17,  omgezet door 2  koninklijke  besluiten  van 22  februari  2005  (één 
voor benzine, het andere voor diesel). 
 

Andere brandstoffen 
 

• Richtlijn 1999/32, gewijzigd door richtlijn 2005/33; 
• Drie koninklijke besluiten van 7 maart 2001, aangevuld door 3 nationale normen ter 

omzetting van richtlijn 1999/32; 
• Richtlijn  2005/33  ter  wijziging  van  het  zwavelgehalte  van  zware 

scheepsbrandstoffen, scheepsstookolie en scheepsdiesel; 
• Het koninklijk besluit van 13 december 2006, aangevuld door de Belgische norm NBN 

703, ter omzetting van richtlijn 2005/33. 

 
Inleiding 
 
Om de atmosferische verzuring  in  te perken wordt  er  voor motorbrandstoffen  (benzine en 
diesel) voornamelijk naar gestreeft om bepaalde vervuilende emissies  te verminderen door 
hun  fysico‐chemische  eigenschappen  te  wijzigen,  terwijl  er  voor  andere  brandstoffen 
(huisbrandolie,  extra  zware  restbrandstoffen,  scheepsbrandstoffen  en  scheepsdiesel)  naar 
gestreefd  wordt  om  de  SO2‐uitstoot  te  verminderen  door  het  verminderen  van  het 
zwavelgehalte. 
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Definitie van het beleid 
 

Motorbrandstoffen 
 
De twee koninklijke besluiten van 20 maart 2000, die richtlijn 98/70 omzetten, beogen vanaf 
1 januari 2000 volgende streefdoelen: 
 
Voor benzine: 

• het verbod op de verkoop van benzine met lood, een substantie die verantwoordelijk 
is voor saturnisme en een intellectuele groeiachterstand bij kinderen; 

• de vermindering van het zwavelgehalte tot 150 mg/kg om de verzuring tegen te gaan; 
• de vermindering van het benzeengehalte tot 1%, want benzeen veroorzaakt bepaalde 

kankers; 
• de  vermindering  van  de  dampspanning  in  de  zomerperiode  tot  60  kilopascal.  Zo 

worden  er  tussen  1  mei  en  30  september  minder  vluchtige  organische  stoffen 
uitgestoten,  die  in  zonnige  periodes  precursoren  zijn  bij  de  vorming  van 
troposferische ozon. 

 
Voor diesel: 

• de vermindering van het zwavelgehalte tot 350 mg/kg om de verzuring tegen te gaan; 
• de vermindering van de hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen tot 

11 %;  deze  stoffen  zijn  verantwoordelijk  voor  bepaalde  aandoeningen  van  de 
luchtwegen en bepaalde kankers. 

 
De  2  koninklijke  besluiten  van  22  februari  2005,  ter  omzetting  van  richtlijn  2003/17, 
verminderen het  zwavelgehalte  voor benzine  en diesel  tot 50 mg/kg vanaf 1  januari 2005. 
Bovendien wordt  een bijkomende vermindering van het  zwavelgehalte  tot 10 mg/kg vanaf 
2009  verplicht  voor  deze  brandstoffen.  Deze  zwavelarme  brandstoffen  zijn  geschikt  voor 
nieuwe  voertuigen  die  zijn  uitgerust met  een  deeltjesfilter  en  diverse  katalysatoren  om  te 
voldoen aan de vermindering van de normen voor vervuilende uitstoten. 
 

Andere brandstoffen 
 
Met de 3 besluiten van 7 maart 2001, ter omzetting van richtlijn 1999/32, beperkt men het 
zwavelgehalte  van  huisbrandolie,  stookolie  en  scheepsdiesel  tot  0,2  %  tegen  1  juli  2000, 
gevolgd door een bijkomende verlaging tot 0,1% tegen 1  januari 2008. De richtlijn verbiedt 
ook  het  gebruik  van  extra  zware  restbrandstoffen  met  meer  dan  1 %  zwavel  door  grote 
industriële verwarmingsketels vanaf 1 januari 2003. 
 
Het besluit van 13 december 2006 zet richtlijn 2005/33 gedeeltelijk om. Deze richtlijn past 
een dubbele terminologie toe: 

• een  verbod  op  de  verkoop  van  scheepsbrandstoffen  en  scheepsdiesel  die  niet 
beantwoorden aan de eisen van de richtlijn; 

• een verbod op het gebruik van zware brandstoffen met een zwavelgehalte van meer 
dan 1,5 % in de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal. 
 

Die laatste bepaling is conform aan bijlage 6 van het MARPOL‐verdrag met betrekking tot de 
atmosferische  vervuiling  door  schepen.  Omdat  dit  dossier  werd  opgevolgd  door  de  FOD 
Mobiliteit  stond  ze  dus  in  voor  de  omzetting  en  controle  van  de  eisen  van  dit  deel  van  de 
richtlijn.  De  FOD  Economie  is  enkel  bevoegd  voor  de  commercialisering,  en  niet  voor  het 
gebruik. Deze richtlijn amendeert richtlijn 1999/32 door ze te versoepelen. Ze trekt de limiet 
van  het  zwavelgehalte  van  scheepsdiesel  op  van  0,2%  tot  1,5%  zonder  een  toekomstige 
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vermindering ervan te voorzien. Ze verlengt de vermindering tot 0,1 % van het zwavelgehalte 
van scheepsbrandstoffen van 1 januari 2008 tot 1 januari 2010. 
 
Om  aan  de  marktvraag  te  voldoen  is  in  2002  overigens  een  nieuwe  kwaliteit  brandstof 
gecommercialiseerd.  Stookolie  extra  heeft  immers  dezelfde  kenmerken  als  gasoliediesel, 
maar om fiscale redenen is deze rood gekleurd en gemarkeerd met een merkstof. 
 
De  specificaties  voor  stookolie  extra moeten kwalitatief  overeenstemmen met de  vereisten 
van de norm NBN EN 590 voor gasoliediesel. Door het lage zwavelgehalte van 50 mg/kg,  in 
vergelijking  met  dat  van  normale  huisbrandolie  van  1000  mg/kg,  wordt  stookolie  extra 
enerzijds op grote schaal gebruikt in verwarmingsketels met hoog rendement, en anderzijds, 
gezien de ontwikkeling van de motoren van landbouwmachines, grondmachines enz., wordt 
deze ook veelvuldig toegepast vanwege zijn additieven en zijn bijdrage aan de vermindering 
van broeikasgassen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De brandstoffen die in België op de markt worden gebracht, worden gecontroleerd door het 
Fonds voor de Analyse van de Aardolieproducten, Fapetro. 
Fapetro, ondergebracht binnen het Directoraat‐generaal Energie, neemt sinds zijn oprichting 
jaarlijks tussen de 8000 en 10.000 brandstofmonsters. 
 
Deze  controles  zijn  bedoeld  om  het  naleven  van  de  geldende  normen  en  wetgeving  te 
bewaken, met name: 

• de specificaties voor gasoliediesel en stookolie extra moeten overeenstemmen met de 
norm NBN EN 590; 

• de specificaties voor benzine (E95 en Super+) moeten overeenstemmen met de norm 
NBN EN 228; 

• de  specificaties  voor  huisbrandolie  moeten  overeenstemmen  met  de  norm  NBN 
T52—716. 

 
Tot  de  voornaamste  overtredingen  die  bij  deze  controles  worden  geconstateerd,  hoort  de 
overschrijding  van  de  dampspanning  bij  de  verkoop  vanaf  1  mei  van  benzine  van 
zomerkwaliteit  met  een  maximale  dampspanning  van  60  Kpa.  Het  doel  hiervan  is  de 
uitwaseming  van  benzinedampen  in  de  zomer  te  verminderen.  Daarnaast  zijn  ook 
overschrijdingen  van  het  zwavelgehalte  geconstateerd,  vooral  in  gasoliediesel  en 
huisbrandolie. 
Ondanks  die  men  op  heden  nog  vaststelt,  is  het  opmerkelijk  dat  de  kwaliteit  van  de 
brandstoffen aanzienlijk  is  verbeterd, want  in 1996, bij  de oprichting van Fapetro,  voldeed 
13% van de monsters bij openbare pompen niet aan de norm. Ondanks de uitbreiding van de 
controles naar private pompen en huisbrandolie, was in 2008 slechts 3,1% in overtreding. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het beleid voor de vermindering van vervuilende uitstoten uit het gebruik van brandstoffen 
werd  efficiënt  toegepast,  om  zo  uiteindelijk  een  betere  kwaliteit  van  deze  producten  te 
verzekeren. Bovendien leverde de Belgische petroleumsector waardevolle inspanningen door 
vaak nog vóór de deadline van hun toepassing te anticiperen op de eisen van de richtlijnen. 
 
In  de  toekomst  zullen  we  rekening  moeten  houden  met  het  toenemende  aandeel  van  de 
biobrandstoffen in benzine en diesel. 
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10.4 Fedesco 
 
Betrokken dienst: 
 

FEDESCO 
 

Juridische basis:  
 

Koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij 
een  missie  toevertrouwt  overeenkomstig  artikel  2,  §  3,  van  de  wet  van  2  april  1962 
betreffende  de  Federale  Investeringsmaatschappij  en  de  gewestelijke 
investeringsmaatschappijen. 

 

Definitie van het beleid 
 
Fedesco is een publieke Energy Services Company, een ESCO, die  in maart 2005 op initiatief 
van  de  Federale  Regering  werd  opgericht  als  naamloze  vennootschap  van  publiek  recht. 
Fedesco  is  voor  100  %  een  dochteronderneming  van  de  Federale  Participatie‐  en 
Investeringsmaatschappij (FPIM) en bezit een kapitaal van € 6.500.000.  
 
De onderneming realiseert en prefinanciert projecten die bijdragen tot energiebesparingen in 
federale overheidsgebouwen. De terugbetaling wordt gespreid over meerdere jaren, op basis 
van de werkelijk  gerealiseerde  jaarlijkse besparing op de  energiefactuur. Dit  principe  staat 
ook bekend als het "systeem van de Derde Investeerder".  
 
Fedesco  werkt  hiervoor  als  "facilitator"  en  "integrator"  samen  met  de  federale  Regie  der 
Gebouwen. Op korte en middellange termijn werkt Fedesco in exclusiviteit voor de Federale 
Overheidsdiensten  (FOD’s),  de  Programmatorische  Federale  Overheidsdiensten  (POD’s)  en 
andere  federale  overheidsinstanties.  In  totaal  gaat  het  om  ongeveer  1.800  gebouwen  (in 
eigendom of gehuurd van de privésector) met een globale jaarlijkse energiefactuur van meer 
dan  100  miljoen  euro.  Andere  publieke  instanties  kunnen  terecht  bij  Fedesco  voor 
kennisoverdracht en advies. 
 
Fedesco’s manier van werken sluit goed aan op de doelstellingen van het federale beleid voor 
duurzame ontwikkeling en energie‐efficiëntie (Kyoto en post‐Kyoto), en dan vooral op het 2e 
Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004‐2008 en het Nationaal Klimaatplan 2002‐
2012.  
 
Naast  algemeen  advies  en opleidingen over  energie‐efficiëntie  levert  Fedesco  twee  soorten 
diensten:  

• Energiediensten:  audits/Quick  Scans,  investeringswerken  (HVAC,  isolatie,  regeling, 
warmtekrachtkoppeling, ...),  energiemonitoring  en  ‐boekhouding, 
sensibiliseringscampagnes,  installatie  van  energiebesparende  glasfolie,  “Energy 
Care”… ; 

• Financiële diensten: voorfinanciering, derdepartijfinanciering…  
Fedesco neemt eveneens de aanvraag van eventuele premies of subsidies voor haar rekening.  
Vanaf  2010  levert  Fedesco  energieperformantiecontracten  onder  de  vorm  van  “Energy 
Saving Partnerships”. 
 
Fedesco heeft momenteel meerdere projecten lopen in onder andere gebouwen die gebruikt 
worden  door  de  FOD  Financiën,  de  FOD  Justitie,  de  POD  Wetenschapsbeleid,  de  FOD 
Werkgelegenheid,  de  Federale  Politie  en  verscheidene  andere  federale  entiteiten.  Deze 
projecten  omvatten  een  grote  verscheidenheid  aan  maatregelen,  zoals  onderstaande  niet‐
exhaustieve lijst aantoont: 



Energie 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

409

• verbetering van de isolatie van daken en verwarmingsleidingen; 
• optimalisatie van de HVAC‐regelsystemen; 
• de  vervanging  van  verwarmingsketels  (in  cofinanciering  met  de  Regie  der 

Gebouwen); 
• responsabilisering van de onderhoudsfirma’s bij de regeling van de installaties; 
• vermindering  van  de  behoefte  aan  airconditioning  door  het  plaatsen  van  externe 

zonneweringen; 
• sensibilisering en plaatsing van een systeem van energiemonitoring en ‐boekhouding; 
• installatie van energiebesparende glasfolie in gebouwen met airconditioning; 
• het samenstellen van een “Energy‐Care”‐programma voor zogenaamde Quick Wins. 

 
De  expertise  van  Fedesco  gaat  van  het  analyseren  van  de  behoeftes,  het  identificeren  van 
potentiële gebouwen en het benchmarken ervan tot de opvolging van de technische fases van 
een project: het doorvoeren van audits of Quick Scans, het uitvoeren van de nodige studies, 
het (laten) schrijven van technische lastenboeken, de procedures van openbare aanbesteding, 
de opvolging van de werf enz. Op die manier kunnen de klanten zich volledig op hun “core 
business”  concentreren.  Fedesco  volgt  uiteraard  de  gerealiseerde  besparingen  en  de 
financiële terugbetalingen op. 
 
Kortom,  Fedesco  is  de  geprivilegieerde  partner  voor  de  Federale  Overheid  als  het  erop 
aankomt om energiebesparingen in haar gebouwen tot stand te brengen en te financieren. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De activiteiten van Fedesco startten in 2006 om in 2008 tot volle ontwikkeling te komen. 
Er  moesten  aanvankelijk  veel  obstakels  worden  overwonnen  voor  de  toepassing  van  de 
derdepartijfinanciering  voor  energiebesparingen  in  de  federale  overheidsgebouwen.  Die 
obstakels waren te wijten aan een bepaald aantal structurele beperkingen: 

• de  onverenigbaarheid  tussen  het  intrinsiek  “meerjarige”  systeem  van  de  derde 
investeerder en de “jaarlijkse” budgetlogica; 

• een lang en complex intern verkoopproces; 
• het gebrek aan duidelijkheid tussen de Regie der Gebouwen en de FOD/POD over wie 

de werken  voor  energiebesparing moet  financieren  (met  of  zonder  de  tussenkomst 
van Fedesco); 

• de eigenaarswissel van bepaalde gebouwen tijdens de onderhandelingsfase. 
 
Eind 2008 waren naast de studies 32 audits uitgevoerd en 12 contracten ondertekend voor 
een  totaal  van  meer  dan  8  miljoen  euro.  Enkele  van  de  betrokken  gebouwen  waren  het 
justitiepaleis  in  Brussel  en  Doornik,  het  Financiëncentrum  in  de  Regentschapsstraat  in 
Brussel, de gevangenis van Leuven en het Federaal Parlement. Fedasil en BOZAR klopten bij 
Fedesco aan voor hun energiebesparingsprojecten. De inventarisatie van relevante gegevens 
voor 250 gebouwen werd voltooid. 
 
Bovendien  keurde de Regering  een meerjarig  investeringsplan  goed  en  ontfermde  Fedesco 
zich ook over andere opdrachten, zoals het beheer van emissierechten. 
 
De  eerste  geraamde  energiebesparingen  in  een  gebouw  konden  worden  gevalideerd:  de 
€ 123.000  die  werden  geïnvesteerd  in  het  gebouw  in  de  Regentschapsstraat  maakten  een 
besparing van € 100.000 mogelijk voor 2007 en 2008 alleen al. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Dankzij de oprichting van Fedesco konden in relatief korte tijd duurzame maatregelen voor 
energiebesparingen worden toegepast in een bepaald aantal federale gebouwen. De techniek 
van de derde investeerder bewees zo zijn volle waarde. 
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10.5 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) 
 
Betrokken dienst:  
 

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) 
 

Juridische basis:  
 

• Koninlijk besluit van 9 maart 2006 ter vastlegging van de statuten van het FRGE; 
• Koninlijk besluit van 2 juni 2006 voor de omschrijving van de doelgroep van de meest 

behoeftigen van het FRGE; 
• Koninlijk  besluit  van  1  juli  2006voor  de  bepaling  van  het  beheercontract  van  het 

FRGE; 
• Koninlijk besluit van 6  juli 2009 KB voor de vastlegging van het beheercontract van 

het FRGE; 
• Koninlijk besluit van 6  juli 2009 ter wijziging van het KB van 9 maart 2006 voor de 

vastlegging van de statuten van het FRGE. 

 
Definitie van het beleid 
 
Het  FRGE  is  een  nv  van  publiek  recht  en  een  dochtermaatschappij  van  de  Federale 
Participatie‐  en  Investeringsmaatschappij  (FPIM),  opgericht  naar  aanleiding  van  de 
Programmawet van 27.12.2005. Dit fonds wil een structureel antwoord bieden op de steeds 
stijgende energiekosten door een specifieke aandacht  te schenken aan de doelgroep van de 
meest behoeftigen. 

Het  maatschappelijk  doel  van  het  FRGE  wordt  statutair  omschreven  als  “de  studie  en  de 
verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele 
maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen 
voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor 
structurele  maatregelen  om  reducties  van  de  globale  energiekost  in  woningen  bezet  door 
privépersonen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen”. 

Het  Fonds maakt  dit  doel  concreet  door  het  verstrekken  van  goedkope  leningen,  bestemd 
voor  structurele  energiebesparende  maatregelen  voor  particulieren.  De  sociaal  zwaksten 
vormen  een  bijzondere  doelgroep.  Ook  rechtspersonen  met  een  sociaal  doel  kunnen  een 
beroep doen op de financiering van het FRGE. 
 
Het FRGE geeft particulieren niet rechtstreeks een lening, maar doet dit via “lokale entiteiten” 
(= LE’s) die het  streefdoel van het FRGE op het  terrein  inlossen.  In zijn  startfase werkt het 
FRGE met  proefprojecten  en  is momenteel  in  staat  om  samen  te werken met  een dertigtal 
LE’s (minstens 1 LE per provincie). 
 
Het FRGE steunt op het principe van de lokale autonomie: in overleg met het OCMW bepalen 
de steden en gemeentes de LE voor hun zone. Die LE kan zowel worden gevormd op basis van 
een bestaande organisatie die wordt geherstructureerd of waarvan het maatschappelijk doel 
en de statuten worden aangepast, als vanuit een nieuwe, op te richten structuur (de vormen 
zijn  uiteenlopend:  gemeentelijke  vzw,  autonome  gemeentelijke  onderneming, 
intercommunale,  CVBA,  projectorganisatie,  OCMW, …).  Ze  moet  voldoen  aan  deze 
voorwaarden: 

• over rechtspersoonlijkheid beschikken; 
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• over expertise en kritische capaciteit beschikken op technisch, juridisch, financieel en 
boekhoudkundig vlak; 

• werken  volgens  het  principe  van  de  derde  investeerder  en  fungeren  als  lokale 
“Energy Service Company” (ESCO) voor investeringen voor de doelgroep; 

• de sociale begeleiding van de doelgroep kunnen garanderen; 
• erkend zijn als kredietgever; 
• een  territorium  van  minstens  25.000  inwoners  beslaan.  Bovengemeentelijke 

samenwerking is mogelijk; 
• een borgstelling vanwege de gemeenten of gewesten ten belope van 95 % van de aan 

het FRGE geleende middelen, ofwel vanwege de gewesten ten belope van 100 % van 
de aan het FRGE geleende middelen aan rechtspersonen aangeduid door de gewesten. 

 
Het  FRGE  sluit  met  de  LE  een  samenwerkingsovereenkomst  van  5  jaar  af.  De  Lokale 
Entiteiten gebruiken de financiële middelen van het FRGE voor het verstrekken (en beheren) 
van  goedkope  leningen,  bestemd  voor  energiebesparende maatregelen.  De  lening  bedraagt 
maximaal 10.000 euro en heeft een maximale looptijd van 5 jaar.  
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In  Vlaanderen  werden  8  LE’s  opgericht:  Antwerpen,  Gent,  Hasselt‐Genk,  Oostende,  regio 
Mechelen (8 gemeenten), West‐Vlaanderen (7 gemeenten) en 2 LE’s in Oost‐Vlaanderen, voor 
14  en  8  gemeenten.  Er  bestaat  trouwens  een  complementariteit  van  het  FRGE  met  de 
gewestelijke middelen en er zijn hier geen leningen aan 0 %, wat het succes van het FRGE in 
Vlaanderen verklaart.  
 
In het kader van een decreet met betrekking tot instrumenten voor budgetbegeleiding voor 
2010 voorziet het Gewest het principe van de waarborg van de leningen toegekend door de 
LE’s van het FRGE.  
 
In  Wallonië  werden  5  LE’s  gevormd:  Charleroi,  Soignies,  Bergen,  Waals‐Brabant  (3 
gemeenten)  en  La  Louvière.  Hier  vormen  de  “Eco‐prêts”  aan  0 %  een  zekere  concurrentie 
voor  de  activiteiten  van  het  FRGE.  Sinds  2009  werden  evenwel  gewestelijke  maatregelen 
genomen om de leningen aan LE’s te garanderen, net als rentesubsidies van 2 %. 
 
In  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  werden  geen  partnerschappen  afgesloten.  In  dit 
Gewest bestaat een instrument (sociale groene lening aan 0 %) dat zou kunnen concurreren 
met de activiteiten van het FRGE. 
 
We  mogen  ook  niet  vergeten  dat  de  Federale  Regering  in  het  kader  van  het  Federaal 
Herstelplan  voor  2009‐2011  een  rentesubsidie  van  1,5 %  toekent  op  “groene  leningen” 
bestemd  voor  energiebesparende  investeringen  in  particuliere  woningen,  net  als  een 
“belastingkrediet” voor gezinnen die voorheen niet konden genieten van de fiscale kortingen 
omwille  van  een  ontoereikend  inkomensplafond.  Die  fiscale  maatregelen  versterken  de 
bestaande  fiscale  instrumenten  op  het  vlak  van  belastingvermindering  voor 
energiebesparende investeringen. 
 
In totaal waren er eind 2009 tien LE’s opgericht, waarvan er 8 operationeel zijn. 
Het samenwerkingscontract tussen het FRGE en de LE’s voorziet een jaarlijks streefdoel voor 
het  aantal  dossiers  van  energiebesparende  renovaties  in  particuliere  woningen,  rekening 
houdend met een percentage dossiers ten gunste van de doelgroep van de meest behoeftigen. 
Het jaarlijks streefdoel bedraagt 200 dossiers, ofwel 4 dossiers per 1.000 inwoners. 
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De  LE’s  behandelden  tussen  01  september  2007  en  31  december  2009  meer  dan  1.700 
leningaanvragen voor een totaalbedrag van 13,5 miljoen euro.  
 
Eind  december  2009  had  het  FRGE,  via  zijn  8  werkende  LE’s,  meer  dan  1.300  leningen 
toegekend. Het totaal van de vrijgemaakte kredieten op die datum bedroeg 10,7 miljoen euro. 
Het totale aantal toegekende, maar nog niet vrijgemaakte kredieten bedroeg 2,8 miljoen euro 
op 31 december 2009. 
 
Wat de ecologische en milieubesparingen die werden gerealiseerd dankzij de FRGE‐leningen 
betreft,  geven  schattingen  gemaakt  met  behulp  van  een  door  het  FRGE  ontwikkeld 
softwareprogramma  een  besparing  aan  van  9,54  miljoen  kWh/jaar,  wat  goed  is  voor  een 
vermindering van 1.942 ton CO2 per jaar.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het Fonds, dat in de loop van 2007 operationeel werd, kent een zeker succes gezien de vele 
ontvangen  aanvragen  en  het  percentage  van  toegekende  leningen.  Het  draagt  bij  tot  een 
vermindering van het energiegebruik en de CO2‐uitstoten. 
De  problemen  met  betrekking  tot  de  concurrentie  met  gewestelijke  maatregelen  worden 
opgelost.  
 
Vooruitzichten 
 
Naar aanleiding van onderhandelingen  tussen de Federale Regering en de Gewesten geniet 
het FRGE sinds juli 2009 van een nieuw beheerscontract en werden zijn statuten gewijzigd. 
Die maatregelen vloeien voort uit de wens om de beheersprocedures te vereenvoudigen en te 
versnellen,  en  om  een  betere  coördinatie  van  de  federale  en  gewestelijke  instrumenten 
mogelijk te maken. 
 
We moeten ook de aandacht vestigen op de bepalingen van de rondzendbrief van april 2010 
van  de  POD  Maatschappelijke  Integratie  met  betrekking  tot  het  “preventief  sociaal 
energiebeleid” in het kader van het Gas‐ en Elektriciteitsfonds waarmee de OCMW’s een echte 
synergie met de LE’s van het FRGE kunnen ontwikkelen ten gunste van de meest behoeftigen. 
 




