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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) kijkt terug naar de beleids- en
begrotingsprestaties van 2020 voor het beleidsveld Klimaat. Deze BBT is samen te
lezen met de BBT Energie over 2020. Beide beleidsvelden zijn immers sterk
verweven en moeten geïntegreerd worden aangepakt. Daarom werden met ingang
van de BO 2021 beide BBT’s geïntegreerd. Voor 2020 wordt eenmalig afzonderlijk
gerapporteerd over klimaat overeenkomstig de toen nog gesplitste aanpak tot en
met de BA 2020.
Eind 2019 hebben we als Vlaamse regering ambitieuze plannen opgemaakt om de
broeikasgasemissies in Vlaanderen te reduceren. In het Vlaams Energie-en
klimaatplan staan 360 maatregelen opgelijst die ons moeten helpen om tegen 2030
de broeikasgasemissies van de niet-ETS sectoren met 35 % te verlagen. In de
Vlaamse Klimaatstrategie 2050 hebben we de bouwstenen vastgelegd voor het
beleid tegen 2050. Tegelijk moet Vlaanderen adaptatiemaatregelen nemen om de
verwachte effecten van de klimaatverandering te milderen.
Ik zorg voor de coördinatie van het Vlaamse energie-en klimaatbeleid over de
beleidsdomeinen heen. De energie- en klimaattransitie, heeft impact op alle
geledingen van de samenleving en raakt aan quasi alle beleidsdomeinen. In 2020
heb ik hiertoe belangrijke initiatieven ondernomen. Ten eerste heeft de Vlaamse
Regering op mijn voorstel het Vlaams Energie- en Klimaatbeleid aangeduid als
transversale thema’s, middels de nota VR 2020 0304 DOC.0294/1. Dit zal ervoor
zorgen dat deze thema’s op een omvattende, geïntegreerde manier zullen worden
aangepakt, over de verschillende sectoren heen.
Ten tweede heb ik in 2020 alle voorbereidingen getroffen voor de oprichting van
het nieuwe Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zodat dit agentschap
vanaf 1 januari 2021 zijn taken rond de monitoring van de beleidsmaatregelen
inzake klimaatmitigatie, en waar nodig de begeleiding van de trekkende entiteiten,
ten volle kan opnemen.
De vakministers zelf zijn verantwoordelijk voor het klimaatcompatibel maken van
het reguliere beleid binnen hun bevoegdheden (klimaatproofing). De vakministers
moeten daarnaast, elk op hun terrein, de nodige acties ondernemen om ervoor te
zorgen dat de klimaattransitie vaart neemt. Alle sectoren dienen hun
verantwoordelijkheid te nemen om de gezamenlijke doelstelling te halen zoals
omschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan.
Voor
de
financiering
uit
het
Vlaams
Klimaatfonds
van
broeikasgasreductiemaatregelen in niet-ETS sectoren heb ik het principe van
cofinanciering geïntroduceerd, waarbij kostenefficiënte maatregelen een hogere
cofinanciering uit het klimaatfonds kunnen ontvangen. Voortaan zullen
broeikasgasreductiemaatregelen dus niet meer integraal gefinancierd worden uit
het Vlaams Klimaatfonds, maar gedeeltelijk ook met andere overheidsmiddelen of
private middelen. In 2020 heb ik hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen
zodat het nieuwe bestedingskader vanaf 2021 kan worden toegepast. De Vlaamse
Regering heeft deze aanpak op 11 september 2020 goedgekeurd (VR 2020 1109
DOC.0985/1BIS).

3

III. SAMENVATTING
Deze BBT heeft betrekking op de uitgevoerde activiteiten en begrotingsrealisaties
van het beleidsdomein Omgeving binnen de bevoegdheden van het beleidsveld
Klimaat in 2020.
De toelichting wordt verstrekt
begrotingsaanpassing 2020.

in

dezelfde

vorm

als

de

BBT

bij

de

Alle ontvangsten en uitgaven binnen het beleidsdomein Omgeving ter uitvoering
van het Vlaams klimaatbeleid worden gecentraliseerd via het Vlaams Klimaatfonds.
De klimaatbegroting is voornamelijk een combinatie van ontvangsten en uitgaven
via het Vlaams Klimaatfonds (begrotingsfonds). De belangrijkste ontvangsten van
het Vlaams Klimaatfonds betreffen de ontvangsten uit geveilde emissierechten
kaderend in het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische
klimaat- en energiedoelstellingen. De uitgaven betroffen in 2020 voornamelijk:
- Verdeling van middelen (via toelagen) uit het Vlaams Klimaatfonds voor
Vlaams klimaatbeleid uitgevoerd door andere entiteiten.
- Bijdragen internationale klimaatfinanciering.
Met de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 werd voor
broeikasgasreductiemaatregelen in niet-ETS sectoren het principe van
cofinanciering geïntroduceerd. Dit betekent dat broeikasgasreductiemaatregelen
niet integraal kunnen worden gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds, maar
gedeeltelijk ook met andere overheidsmiddelen of met private middelen moeten
worden gefinancierd. Hierdoor bekomen we met het Klimaatfonds een hefboom en
verhoogt de impact van het fonds. Deze principes waren echter nog niet van
toepassing op de maatregelen die in 2020 uit het Vlaams Klimaatfonds werden
gefinancierd.
Hieronder wordt de totaliteit van de begrotingskredieten 2020 en de uitvoering
ervan weergegeven die in voorliggende BBT aan bod komen.
Het beleidsveld Klimaat omvat één inhoudelijk structuurelement (ISE) Klimaat dat
samenvalt met het programma Klimaat.

TOTAAL – KLIMAAT, excl. apparaatsuitgaven
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

189.152

0

87.684

79.113

2e BA-JR

0

189.152

0

304.804

331.092

BU

0

185.198

0

56.680

64.835

PROGRAMMA QH – KLIMAAT
(duizend euro)
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2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

189.152

0

87.684

79.113

2e BA-JR

0

189.152

0

304.804

331.092

BU

0

185.198

0

56.680

64.835

Het beleidsveld Klimaat omvat vanaf 2020 slechts 1 begrotingsprogramma Klimaat
met begrotingscode QH. Deze 1-op-1 opzet zorgt voor een transparant overzicht
van de budgetten binnen dit beleidsveld.
De apparaatskredieten binnen programma QA die ingezet worden voor de
activiteiten van het departement Omgeving binnen het beleidsveld Klimaat,
worden afzonderlijk besproken onder deel V Apparaatskredieten van deze BBT.
Wat betreft de BA2020 is er binnen de begroting van het beleidsdomein Omgeving
nog een grote wijziging die buiten het programma QH – Klimaat valt, maar die wel
betrekking heeft op het thema Klimaat.
Op artikel QB0-1QCE2OB-WT, het artikel waarop de Vlaamse bijdragen aan
internationale verdragen en samenwerkingsakkoorden via het departement
Omgeving worden gefinancierd, werd er eenmalig een bijkomend budget van 7.050
keuro VAK en VEK voorzien. Deze 7.050 keuro betreft de invulling van de Vlaamse
engagementen in het kader van de internationale klimaatfinanciering voor de
evaluatieperiode 2016-2020. Vlaanderen heeft immers het engagement
aangegaan om in deze periode jaarlijks 14,5 miljoen euro in betalingen te
realiseren (conform het intra-Belgische Samenwerkingsakkoord Interne
Lastenverdeling 2013-2020).
Naast dit budget wordt er aanvullend binnen het beleidsdomein Internationaal
Vlaanderen een VAK- en VEK budget van 5.126 keuro voorzien in het kader van
dezelfde verplichting. In totaal wordt er zodoende via de BA2020 bijkomend en
eenmalig 12.176 keuro VAK en VEK voorzien voor internationale
klimaatfinanciering (Tabel NBR – internationale klimaatfinanciering).
Deze bijkomende inspanningen zorgen er voor dat Vlaanderen haar engagementen
nakomt inzake internationale klimaatfinanciering.

5

IV. KLIMAAT
Het beleidsveld Klimaat omvat slechts één inhoudelijk structuurelement (ISE),
meer bepaald het ISE Klimaat met begrotingscode I. Dit ISE maakt deel uit van
één begrotingsprogramma Klimaat met begrotingscode QH. Deze 1-op-1 opzet
zorgt voor een transparant overzicht van de taken en budgetten binnen dit
beleidsveld.
1. ISE KLIMAAT
Onder dit ISE vallen budgetten en activiteiten die verband houden met het
beleidsveld Klimaat.
Binnen de begroting is het ISE Klimaat opgedeeld volgens ondergaande
doelstellingencodes:
- B. Een ambitieus en realistisch klimaatbeleid voor de periode 2021-2030
(Klimaatfonds).
- G. t.e.m. Y. Toelagen aan andere VO-entiteiten voor intern klimaatbeleid.
De klimaatbegroting onder dit ISE is een combinatie van ontvangsten en uitgaven
via het Vlaams Klimaatfonds (begrotingsfonds):
- Uitgaven van het Vlaams Klimaatfonds zijn mogelijk op basis van de eigen
ontvangsten die dergelijk fonds realiseert. Voor begrotingsfondsen worden in
begrotingsdecreten enkel ramingen opgenomen aangaande hun ontvangsten
en uitgaven.
De belangrijkste ontvangsten van het Vlaams Klimaatfonds betreffen de
ontvangsten uit geveilde emissierechten kaderend in het samenwerkingsakkoord
betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen.
De uitgaven binnen ISE Klimaat betroffen in 2020 voornamelijk:
- Verdeling van middelen (via toelagen) uit het Vlaams Klimaatfonds voor Vlaams
klimaatbeleid uitgevoerd door andere entiteiten.
- Bijdragen internationale klimaatfinanciering.
1.1. Budgettair kader
KLIMAAT, MVG, ontvangsten
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

189.152

185.198

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

189.152

185.198

0

0
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Inhoudelijke toelichting:
In het kader van de BA 2012 werd via het programmadecreet een “Vlaams
Klimaatfonds” opgericht. Het Klimaatfonds is een begrotingsfonds. Alle
ontvangsten binnen dit fonds worden aan uitgavenzijde zeer breed ingezet worden
ter financiering van het Vlaamse klimaatbeleid. Alle ontvangsten m.b.t. klimaat
komen binnen aan de ontvangstenzijde van het Klimaatfonds (artikel QB09QHETIB-OW).
Er werd in 2020 een ESR-ontvangst van het Klimaatfonds aangerekend van
185.198 keuro. Deze ligt met ongeveer 4 miljoen euro iets lager dan de raming BA
2020 en is het gevolg van lagere inkomsten uit de veiling van emissierechten door
de COVID-crisis.

KLIMAAT, MVG, uitgaven
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

31.746

248.861

742

23.175

275.149

8.897

Toelagen
IS

55.938

55.943

55.938

55.938

55.943

55.938

Overige
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

0

Tot.
incl.
Overflow

87.684

304.804

56.680

79.113

331.092

64.835

0

0

0

0

0

0

87.684

304.804

56.680

79.113

331.092

64.835

Over-flow
Tot. excl.
Overflow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het Vlaams Klimaatfonds is een begrotingsfonds. Alle ontvangsten worden zeer
breed ingezet ter financiering van het VO-intern Vlaamse klimaatbeleid.
Alle ontvangsten m.b.t. klimaat komen binnen aan de ontvangstenzijde van het
Klimaatfonds (artikel QB0-9QHETIB-OW). Wat betreft de ontvangsten van het
Klimaatfonds fungeert de Federale Overheid in het kader van het Europees systeem
van emissierechten (EU ETS) als veiler van de Belgische emissierechten en als
ontvanger
van
de
Belgische
veilinginkomsten.
Overeenkomstig
het
Samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en
energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 (“burden sharing”) wordt hiervan
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jaarlijks 52,76% overgedragen aan Vlaanderen, waar de overeenkomstige
ontvangsten dus ESR-matig en cashmatig in het Vlaams Klimaatfonds worden
opgenomen.
De raming aan ontvangsten BA 2020 was gemaakt op basis van de reële
opbrengsten in de periode mei-december 2019 en ging voor de periode januariapril 2020 uit van een prijs van 23,5 € (reële prijs 30 januari 2020) per geveild
emissierecht. Als gevolg van de Covid-crisis was er echter een prijsval waardoor
de reële veilingprijzen vanaf maart 2020 een stuk lager lagen. Op het einde van
2020 gebeurden er ook nog terugstortingen van onbestede klimaatmiddelen vanuit
het departement Omgeving en VEA (heden VEKA). Er werd uiteindelijk in 2020 een
ESR-ontvangst voor het Klimaatfonds aangerekend van 185.198 keuro.
Alle uitgaven m.b.t. klimaat worden binnen het beleidsdomein Omgeving
gecentraliseerd via het Klimaatfonds op programma QH (artikel QB0-1QHE4IB-WT
en de vele “-IS“-dotaties vanuit het klimaatfonds).
In 2020 betrof de realisatie 56,68 mio (idem als raming BA 2020) waarvan:
o 35,938 mio euro VAK toelagen aan het Hermesfonds voor de
aanrekening van de compensaties aan energie-intensieve
bedrijven in het kader van de indirecte ‘carbon leakage’ (ICL)
regeling voor indirecte emissies in 2018 (compensatie uitbetaling
door het HERMES-fonds in 2019);
o 20 mio euro voor toelagen aan VMSW voor energetische
renovaties bij VMSW;
o 742 keuro via het QB0-1QHE4IB-WT voor laadpaalinfrastructuur
en subsidies groendaken (voor meer detail zie toelichting bij dit
uitgavenartikel).
Eveneens op artikel QB0-1QHE4IB-WT en in afwachting van de verdere uitvoering
van het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030 was via de BA 2020 nog
30.721 keuro vrije beleidsruimte geraamd voor nieuw klimaatbeleid. Niet
aangewende kredieten van het Vlaams Klimaatfonds zijn inmiddels overgedragen
naar 2021.
De volgende budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op de technische
uitgaven in het kader van overflow. Voor bijkomende toelichting hierover wordt
graag verwezen naar de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
QB0-9QHETIB-OW – EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR
DE PERIODE 2021-2030 (KLIMAATFONDS)
Korte inhoud:
Het Vlaams Klimaatfonds is een begrotingsfonds. Alle ontvangsten worden zeer
breed ingezet ter financiering van het Vlaamse klimaatbeleid. De ontvangsten
worden begroot op dit artikel QB0-1QHETIB-OW. De uitgavenartikels van het
Klimaatfonds zijn artikel QB0-1QHE4IB-WT en alle -IS-dotatiestromen die
vertrekken vanuit begrotingsprogramma QH Klimaat.
De Federale Overheid fungeert in het kader van het Europees systeem van
emissierechten (EU ETS) als veiler van de Belgische emissierechten en ontvangt
de Belgische veilinginkomsten.
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Overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 wordt
hiervan jaarlijks 52,76% overgedragen aan Vlaanderen, waar ze in het Vlaams
Klimaatfonds worden opgenomen. Via dit artikel wordt het Vlaams deel van de
betrokken veilinginkomsten ontvangen.
Hiernaast worden via dit artikel op termijn ook de eventuele terugbetalingen
ontvangen van de (onbenut gebleven) subsidies die uitgekeerd werden aan nietgeconsolideerde actoren in het kader van de uitvoering van goedgekeurde
projecten binnen het Vlaams Klimaatfonds.
Het begrotingsartikel QB0-9QHETIB-OW rekent op termijn ook de opbrengsten aan
van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme volgens artikel 65 quater, waarbij
voor elk gewest in een meerjarig traject wordt voorzien van te behalen
doelstellingen inzake het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Vanaf
2016 treedt er een bonus-malussysteem in voege, waarbij de gewesten
supplementaire opbrengsten uit de federale emissierechten kunnen verkrijgen als
ze de doelstellingen in het traject overtreffen. Omgekeerd kunnen ze ook een
malus oplopen als ze de doelstellingen van het traject niet behalen. Tot op heden
trad het bonus-malussysteem nog niet in voege en zijn enkel de gewestelijke
emissiecijfers voor 2015 voor de gebouwensector en de gemiddelde prijs voor een
emissierecht al officieel gevalideerd door de Nationale Klimaat-commissie.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

189.152

0

Uitvoering

0

185.198

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De aangerekende ontvangsten voor het Klimaatfonds in 2020 uit de veiling van
emissierechten lagen met 5.015 keuro iets lager ten opzichte van de raming BA
2020. Bij de opmaak van de begrotingsaanpassing 2020 werd uitgegaan van de
toenmalige marktprijs van 25,3 € voor de eerste vier maanden van 2020. Als
gevolg van de COVID-crisis lag deze prijs echter lager: de prijs van een CO2-recht
daalde in maart 2020 tot 14 €/ton CO2, maar is later terug hersteld tot boven de
20 €. Op basis van de gerealiseerde inkomsten in de periode 1 mei 2019 – 30 april
2020 werd hiervoor uiteindelijk een ESR-ontvangst aangerekend van circa 184.137
keuro.
Deze daling werd nog getemperd doordat op het einde van 2020 enkele nietbestede klimaatmiddelen (circa 1 miljoen euro) vanuit departement Omgeving en
VEA (heden VEKA) werden teruggestort aan het Klimaatfonds waardoor de totale
ontvangsten op 185.198 keuro kwamen te liggen.

Uitgavenartikelen
QB0-1QHE4IB-WT – EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR
DE PERIODE 2021-2030 (KLIMAATFONDS)
Korte inhoud
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Via dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds wordt bijgedragen aan de uitvoering
van de strategische plannen gericht op het uitvoeren en versterken van het korte
termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving.
Meer concreet kunnen hier de volgende klimaatfondsuitgaven worden
aangerekend:
- Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het
Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald
worden).
- Bijdrage voor internationale klimaatfinanciering.
- Aankoop internationale emissierechten.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

31.746

248.861

742

23.175

275.149

8.897

0

0

0

0

0

0

31.746

248.861

742

23.175

275.149

8.897

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De Vlaamse Regering keurde de voorbije jaren 4 grote klimaatmaatregelpakketten
goed van respectievelijk 21,5 miljoen, 324 miljoen, 114 miljoen en 75 miljoen euro
(Actieplan Klimaat). Deze pakketten zijn reeds in uitvoering gegaan de voorbije
jaren en de uitvoering heeft impact op de begroting 2020.
Er werden nog volgende vastleggingen uitgevoerd:
- 468 keuro voor klimaatmaatregel laadpaalinfrastructuur uit de 1ste VKFronde.
- 274 keuro voor subsidies groendaken uit de 3de VKF-ronde.
De effectieve vereffeningen betreffen onder meer:
- Subsidies groendaken.
- Subsidies lokale vergroeningen.
- Subsidies ontharding.
- Maatregelen Internationale Klimaatfinanciering
- EFRO-project GLITCH energie-innovatie glastuinbouw
- Laadpaalinfrastructuur
Pas in 2021 wordt de concretisering van het 5e klimaatmaatregelpakket, zoals op
18 december 2020 goedgekeurd door de Vlaamse regering, verwerkt in de
begroting. Dit gegeven maakt dat de uitvoering in 2020 veel lager uitvalt dan
initieel geraamd.
QB0-1QHE4IR-IS – VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
Korte inhoud
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Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via
dit artikel wordt bijgedragen aan de uitvoering van de strategische doelstellingen
omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid.
Concreet worden de middelen op dit artikel door VMSW ingezet ter uitvoering van
de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake intern klimaatbeleid.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In het kader van de goedkeuring van het Actieplan Klimaat, en het bijhorende
aanwending van 75 miljoen euro aan middelen uit het Klimaatfonds (beslist beleid),
wordt vanuit het Vlaams Klimaatfonds een eenmalig budget van 20.000 keuro
voorzien voor energetische renovaties bij VMSW.
QB0-1QHE4IY-IS
(HERMESFONDS)

–

FONDS

FLANKEREND

ECONOMISCH

BELEID

Korte inhoud
Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds en via
dit artikel draagt het departement bij aan de uitvoering van de strategische
doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn
klimaatbeleid.
Concreet worden de middelen op dit artikel door Hermesfonds ingezet ter
uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake indirecte “carbon
leakage” (ICL). De indirecte emissies van jaar X worden in jaar X+1 terugbetaald
aan de bedrijven via prefinanciering vanuit het HERMES-fonds. In Jaar X+2 betaalt
het Klimaatfonds deze uitgaven terug aan het HERMESfonds.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave
incl. Overflow

35.938

35.943

35.938

35.938

35.943

35.938

0

0

0

0

0

0

35.938

35.943

35.938

35.938

35.943

35.938

Overflow
Totaal
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het HERMES-fonds heeft in 2019 voor een totaalbedrag van 35.938 keuro aan
vergoedingen uitbetaald aan energie-intensieve bedrijven in het kader van de
uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake indirecte “carbon
leakage” (ICL). Via deze weg worden deze middelen terugbetaald aan het HERMESfonds vanuit het Klimaatfonds.
Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de
bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen.

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Niet van toepassing.
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
Niet van toepassing.
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V. APPARAATSKREDIETEN
De apparaatskredieten die onder programma QA ingezet worden voor de
activiteiten binnen het beleidsveld Klimaat worden hier besproken.
TOTAAL APPARAATSKREDIETEN BBT KLIMAAT
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

1.188

1.188

2e BA-JR

0

0

0

1.188

1.188

BU

0

0

0

1.188

1.188

Binnen het beleidsveld Klimaat was in 2020 de trekkende entiteit het departement
Omgeving. Aangezien het departement ook actief is binnen andere beleidsvelden
(Omgeving en Natuur, Energie, Dierenwelzijn) werd er op basis van de inzet van
het personeelsbestand binnen het departement een inschatting gemaakt van het
deel van de apparaatskredieten die in 2020 werden ingezet voor de ondersteuning
van het klimaatbeleid.
Voor de bespreking van de achterliggende begrotingsartikels QB0-1QAX2ZZ-LO en
QB0-1QAX2ZZ-WT wordt verwezen naar de BBT voor het beleidsveld Omgeving en
Natuur.
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VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Vlaams Klimaatfonds:
- Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een visienota goed om het principe van co-financiering
te introduceren voor de financiering van maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen
in de niet-ETS en LULUCF-sectoren. Dit principe van co-financiering werd verankerd via goedkeuring van
het programmadecreet bi de begroting 2021 (goedgekeurd op 18 december 2020).
- Op de Vlaamse Regering van 18 december 2020 werden in een mededeling de nieuwe klimaatmaatregelen
voor 2021 beslist. De Vlaamse Regering besliste daarin de vrije beleidsruimte van 73,6 miljoen euro binnen
het Vlaams Klimaatfonds in 2021 in te zetten voor haar bijdrage aan internationale klimaatfinanciering
(4,8 miljoen euro) en voor Vlaamse mitigatiemaatregelen (68,8 miljoen euro). In lijn met het nieuwe
bestedingskader worden de klimaatmaatregelen niet integraal uit het Vlaams Klimaatfonds gefinancierd.
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
- Op 3 april 2020 duidde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) en de Vlaamse
Klimaatstrategie 2050 aan als transversale beleidsplannen. Bovendien werd voor elke maatregel uit het
VEKP een entiteit aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.
Aanpassingen ETS Luchtvaart:
- wijziging bestaand Samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 betreffende het opnemen van
luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten: op 2 oktober 2020 1ste
principiële goedkeuring door Vlaamse Regering van het voorontwerp van decreet tot instemming met het
samenwerkingsakkoord van 15 december 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2
september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn2003/87/EG teneinde ook
luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap, voor advies voor aan de afdeling Wetgeving. In 2021 wordt het voorontwerp van decreet
voorgelegd aan de adviesraden en ingediend bij het Vlaams Parlement.
Wijzigingen regelgeving n.a.v. overheveling taken en personeelsleden uit de Afd EKG in een Vlaams Energieen Klimaatagentschap (VEKA)
Niet-exhaustieve lijst van doorgevoerde aanpassingen:
-

1) Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM, Titel VIII.
Klimaat)
2) Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid,
3) Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
4) Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne

VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
Nihil.
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IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Nihil.
X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Nihil.
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