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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Voortgangsrapport Vlaamse Klimaatfonds 2013-2020

Samenvatting
Dit voortgangsrapport is de derde rapportering over de opvolging van het Vlaams Klimaatfonds in
het kader van het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020. Hier wordt het overzicht gegeven over de
inkomsten en uitgaven van het VKF over de volledige periode 2013-2020. Van de totale beschikbare
middelen, met name 805 miljoen euro, is 60% gebruikt voor de financiering van Vlaamse
klimaatmaatregelen, 30% ging naar de compensatie van indirecte emissiekosten van de energieintensieve industrie en 4% voor internationale klimaatfinanciering. Een beperkte aandeel (0,2 %)
werd gebruikt voor de aankoop van emissierechten voor het realiseren van de Vlaamse
klimaatdoelstellingen. Het resterende saldo wordt overgedragen naar de volgende jaren.
Wat de Vlaamse klimaatmaatregelen betreft leert dit voortgangsrapport dat van de ingezette 486
miljoen VKF-middelen meer dan 70% ingezet is voor de reductie van de broeikasgasuitstoot van
woningen en gebouwen (overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, cultuurcentra etc.) door het
stimuleren en uitvoeren van energetische renovaties. 11% van de middelen is naar de sector
transport gegaan, vnl. voor de versnelde vergroening van bussen en voor laadinfrastructuur. 8%
van de middelen is ingezet voor energieprojecten, vnl. voor warmtenetten en voor de
projectoproepen stroomversnelling.
De middelen die nodig zijn voor de compensatie van indirecte emissiekosten aan de industrie
variëren in functie van de CO2-prijs. In totaal werd hier 244 miljoen euro VKF-middelen aan besteed.
Voor internationale klimaatfinanciering heeft het VKF 34 miljoen uitgegeven. Samen met de andere
financieringsbronnen hiervoor is Vlaanderen zo tegemoet kunnen komen aan haar engagementen
om in de periode 2016-2020 in totaal zo’n 72,5 miljoen euro bij te dragen aan internationale
klimaatfinanciering. Tot nu toe is 1,5 miljoen euro van het VKF besteed aan de aankoop van
emissierechten voor het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
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