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DE DRUK OP ONZE PLANEET
NEEMT TOE

Bevolkingsgroei

Onhoudbare
productiepatronen

Wijzigende
consumptiepatronen
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IN 2050 ZULLENWE MET 
9,2 MILJARDMENSEN ZIJN

Bevolkingsgroei
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ONZE AARDE GERAAKT UITGEPUT

Onhoudbare
productiepatronen
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Wijzigende
consumptiepatronen

ONZE LEVENSSTIJL IS TE BELASTEND
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Niet enkel milieu in 
gevaar ook onze 

economie

Verbetering van de 
levensstandaard

GRENZEN VAN DE PLANEET
BEREIKT
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WE HEBBEN MAAR 1 PLANEET

World footrprint

Fundamentele 
veranderingen 
noodzakelijk



GROENE ECONOMIE BIEDT OPPORTUNITEITEN
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“De meest succesvolle bedrijven 
in de 21ste eeuw zullen 
diegenen zijn die duurzame 
ontwikkeling het best integreren 
in hun bedrijfsvoering.

- Minder kosten op termijn

- Strategische opportuniteiten

- Beter imago

- Capaciteit om beste medewerkers 
aan te trekken”

Thomas Leysen - VLAAMS 
MILIEUCONGRES 2008



GROENE ECONOMIE OP VERSCHILLENDE 
NIVEAUS: NOG GEEN KEERPUNT BEREIKT
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VLAANDEREN OP WEG NAAR EEN GROENE 
ECONOMIE
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Verleden

Nu

Hoe?

Toekomst

‘ VLAANDEREN OP WEG 
NAAR EEN GROENE ECONOMIE’



Internationale vergelijkende
analyse van het economisch
beleidsinstrumentarium
Resultaten EWI-studie

Luc Wittebolle



AGENDA
Aanpak

3 instrumenten op blauwdruk

- ESKMO : ESCO voor KMO’s

- GFM : Geïnstitutionaliseerd financieringsmechanisme

- GOPlus : Groene obligaties met overheidsondersteuning

Aanbevelingen op portefeuilleniveau

- 14 18/04/2013
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VOORAFGAAND

Groene economie / Vergroeningseconomie
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Kritieke succesfactoren (5+1)
Inventarisatie

Focusbepaling (5)

Stuurgroep

Long-list

Short-list voor diepte-analyse (10)

Blauwdruk (3)

Internationale quick-scan

Terugkoppeling



GROENE ECONOMIE/VERGROENINGSECONOMIE
Groene economie geen doel op zich, maar middel om het bereikte 
welvaartsniveau toekomstbestendig te maken (future proofing) door: 

een antwoord te bieden aan een aantal belangrijke (milieugeralteerde)  
uitdagingen die op ons afkomen (risicobeheerfocus)

bepaalde uitdagingen aan te grijpen en deze naar reële economische 
opportuniteiten om te vormen (opportuniteitsfocus).

‘Vergroeningseconomie’ : omschakeling van de huidige economie in de 
richting van een groene economie. 
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VOORAFGAAND
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5 focusbepalingen

Integratie GE in beleidsvoering

Private middelen (her)oriënteren naar GE

(afzet)markt voor groene producten & diensten 

Reconversie op micro/mesoniveau versnellen

Kosten/baten internaliseren (nieuwe domeinen)

5 kritieke succesfactoren

Governance

Financiering

Innovatie

Reconversie

Internalisering kosten/baten

De ‘Menselijke factor’*



VOORAFGAAND
1. Subsidie referentieprojecten groene producten & diensten

2. Geïnstitutionaliseerd FinancieringsMechanisme (GFM)

3. Economiebreed Statiegeldstelsel voor stoffen

4. Resultaatgedreven oplossingneutrale incentive (backloading support)

5. Strategisch nichemanagement 

6. Systeem van interestsubsidies

7. ESCO voor KMO’s

8. Groene economie probleemoplosser 

9. Groene obligatie

10. Milieugedreven bedrijfsstrategieën
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10 instrumenten



VOORAFGAAND
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Vergelijkende analyse 10 instrumenten diepteanalyse
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Subsidie referentieprojecten groene producten en diensten + ++++ --- -- ---
Geïnstitutionaliseerd financieringsmechanisme +++++ ++ -- ----- -
Economiebreed statiegeldstelsel voor stoffen + 0 ---- - -----
Resultaatgedreven, oplossingneutrale incentive ++ ++++ --- - -
Strategisch nichemanagement 0* +++++ -- 0 0
Systeem van intrestsubsidies ++ +++ -- --- -
ESCO ++++ +++ - -- --
Groene economie probleemoplosser ++ ++ ----- 0 ---
Groene obligaties + +++ -- 0 --
Milieugedreven bedrijfsstrategieën + ++++ ---- - ----



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: ESKMO
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ESKMO : Ondersteuning ESCO-diensten voor KMO: 

Energy Service Contracts (ESC) / Energy Performance Contracts (EPC)
ESC: ESCO levert een dienst (lumen, temperatuur, etc.) dat het naar eigen goeddunken invult.
EPC: ESCO staat in voor financiering van de maatregelen, investeringen bekostigd door gerealiseerde 
energiebesparingen.

Ondersteuning vraagzijde of aanbodzijde
Vraagzijde: KMO’s aanzetten om energie-efficiënte maatregelen te nemen, waarvoor ESCO’s 
financieringsformules kunnen voorstellen.
Aanbodzijde: ESCO’s aanmoedigen om betrouwbare, interessante EPC’s of ESC’s aan te bieden.

Uitgangspunten:
•Geen publieke ESCO opzetten, maar private ESCO’s ondersteunen

•Gericht op KMO’s, aangezien energiebeheer er geen kernactiviteit is



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: ESKMO
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Essentiële componenten van ESKMO

Ondersteuning van de vraagzijde
•Investeringsplicht in kader van auditconvenant

•Investeringen aanmoedigen waarvoor ESC/EPC-formules bestaan

•Energieplan om projecten met ESCO-potentieel te identificeren

Ondersteuning van de aanbodzijde
•Waarborg voor tegenpartijrisico (niet prestatierisico!)

•Waarborg, rentesubsidie, etc om toegang tot gunstige financiering te verbeteren



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: ESKMO
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Aanbevelingen en aandachtpunten

Integratie in auditconvenant / energiebesluit
Ter ondersteuning van de vraagzijde

Uitbreiding Groene Waarborgregeling
Naar investeringen in het kader van EPC/ESC-formules
Kan tegenpartijrisico/kredietrisico voor ESCO’s verminderen

Minimale omvang
Projecten bundelen om schaalvoordelen te bekomen
Geen verplichting, niet alle kleine projecten kunnen rendabel gemaakt worden

Ondersteuning kwaliteitsvolle dienstverlening ESCO’s
Wegnemen van mogelijk wantrouwen ten opzichte van ESCO-formules
Kwaliteitslabel ter aanmoediging van bonafide ESCO’s
Aantal verplichtingen die zekerheid van dienstverlening verbeteren



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GFM
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Geïnstitutionaliseerd FinancieringsMechanisme

Additionele middelen naar vergroening van de economie
Financiering van projecten met meerwaarde / marktfaling
Economie / Ecologie / Maatschappij

Hefbomen van private middelen
Inzetten van (ondersteunende) instrumenten die private middelen aantrekken / vereisen

Reconversie, en innovatie
Meerderheid van middelen naar reconversie van huidige economie
Ook ondersteunen van (beperkt) aantal jonge, innovatieve bedrijven

Interne opbouw van kennis
Wegnemen van marktfalingen vereist goede marktkennis
Stroomlijnen van maatwerk



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GFM
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Inpassing in Vlaamse context: 2 scenario’s
Combinatiemodel

Vlaams gewest

PMV

Groen Management

Publiek Groen Fund-of-funds

100% 100%

50% 50%

Groen Instituut

Groene fondsen

50%

50%

Hefboom van private middelen

VEB



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GFM
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Inpassing in Vlaamse context: 2 scenario’s
Groeimodel

Opstartfase Groeifase Mature fase

Aandeel overheid

Aandeel publiek

Obligaties

Aangroei eigen kapitaal



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GFM
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Aanbevelingen en aandachtpunten

GFM als kader, met flexibele instrumenten
Snel inspelen op snel evoluerende markt
Als marktspeler zelf koers uitzetten (binnen additionaliteitskader)

(Menselijk) kapitaal als hefboom naar additionaliteit
Menselijk kapitaal als hefboom naar marktfalen
Overheidskapitaal als hefboom naar privaat kapitaal

Inpassing in een drukke context
Overlap met PMV naar financiering van innovatieve bedrijven en ‘groene’ projecten
Overlap met VEB naar kennis, aanmoediging en financiering van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GOPLUS
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Groene obligaties met ondersteuning: GOplus

Groene obligatie
Belofte van investering in projecten met bepaalde (groene!) eigenschappen
Monitoring- en sanctiemechanisme  om naleving van belofte te verzekeren

Betrokken actoren
Emittent: partij die obligatie uitschrijft
Belegger of obligatiehouder: partij die middelen ter beschikking stelt
Projecteigenaar of investeerder: partij die middelen aanwendt (valt vaak samen met emittent)
Intermediair: Partij die operationele aspecten van uitgifte voor rekening neemt

Toegevoegde waarde
Rechtstreekse milieumeerwaarde
Vermeden milieuminwaarde (uit alternatieve aanwending van de financiële middelen)



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GOPLUS
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Essentiële componenten

Finaliteit of bestemming van de middelen
Finaliteit is ex ante gekend, ‘groen’ en gewaarborgd

Overheidsondersteuning
Om additionele, private middelen aan te trekken.
• Rentesubsidie
• Subsidiëring uitgifteprijs
• Rendementsgarantie
• Kapitaalsgarantie
• Verplichting of incentive bij (insitutionele) beleggers
• Kwaliteitslabel
• Subsidie voor monitoring- en controlekosten
• Reeks indirecte ondersteuningen via verhoging van het projectrendement



3 INSTRUMENTEN OP BLAUWDRUK: GOPLUS
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Aanbevelingen en aandachtspunten
Aanmoedigen van institutionele beleggers
Vlaamse fondsen
Afspraken met institutionele beleggers

Voldoende flexibiliteit
Overheidsondersteuning afhankelijk van concrete situatie

Afstemmen GOplus en projecten rond Groene Economie
Ondersteuning heeft enkel zin indien er voldoende projecten beschikbaar zijn

Kosten en baten: milieu en maatschappij
Ex ante afweging van de kosten en baten van ondersteuning groene obligaties

Voorwaardelijkheid van ondersteuning
Om effectiviteit/efficiëntie van ondersteuning te verbeteren



AANBEVELINGEN PORTEFEUILLENIVEAU

18/04/2013EWI focus vergroening economie - 30

Residuaire leemtes 

Internalisering externe kosten/baten
Doorlichten eigen instrumentarium op externe kosten/baten
Expliciet bevoordelen/benadelen van aanvragen met externe baten/kosten

Brede(re) doorwerking van groene economie in beleidsvoering
Nood aan formeel instrumentarium?



AANBEVELINGEN PORTEFEUILLENIVEAU
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Interne coherentie

Uitgebreid en breed instrumentarium
Met specifieke bestaansreden, beantwoordend aan waaier van doelstellingen
Hefbomen van het bestaande instrumentarium: combinatie en integratie

Combinatie
Positief: versnelde/bevoorrechte toegang tot instrumenten indien aansluiting met GE
Negatief: verminderde toegang of uitsluiting tot instrumenten indien inconsistent met GE

Integratie
Instrumenten worden zich meer bewust van elkaar: output als voorwaarde



AANBEVELINGEN PORTEFEUILLENIVEAU
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Externe coherentie

As EWI-LNE centraal in groene economie
Vermijden van overlap, afbakenen van trekkende/ondersteunende rol (expertise, bevoegdheden, etc.)
• Afstemming tussen elkaars instrumentarium

• Duidelijk verhaal met basisprincipes rond groene economie

Doorwerking naar andere beleidsdomeinen
Basisprincipes doorwerken naar randvoorwaarden, aftoetsing, etc. bij breder overheidsinstrumentarium
Consequent, coherent en breed communiceren van de basisprincipes



LNE en de groene economie

18 april 2013 - EWI-focus groene economie
Arne Daneels, Dep LNE

Annick Gommers
Luc Wittebolle



LNE en de groene economie Arne Daneels

Inhoud

1. Ruimer kader
2. Visie
3. Bedenkingen



LNE en de groene economie Arne Daneels

Ruimer kader – mina4-project

• Milieubeleidsplan 2011 – 2015
• Nieuw beleid in maatregelen-

pakketten
• vergroening van de economie
• subsidies met impact
• milieuverantwoorde productie via 

ketenbeheer en systeeminnovatie
• stimuleren milieuverantwoorde  

consumptie
• …

• Ook in ViA en VHP



LNE en de groene economie Arne Daneels

Mina-4 project

Maatregelenpakket: vegroening van de economie

• Werken aan een gedragen visie en 
strategie.

• Effectief ondernemen van acties om bij 
te dragen aan de realisatie

Voorbereiding door studie van Technum/Suma
‘LNE helpt Vlaanderen op weg naar een groene economie’



LNE en de groene economie Arne Daneels

Visie - totstandkoming

Proces met
• Geïnstitutionaliseerde actoren

• Overheid
• Federaties
• Ngo’s

• Andere actoren
• Sleutelfiguren
• Bedrijfsleiders
• …



LNE en de groene economie Arne Daneels

Vertrekpunt - Evolutie welzijnsniveau

Historiek

Huidige situatie

Strategie: groene economie

Gewenste evolutie
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1. Economisch kapitaal is ingebed in en afhankelijk van sociaal en ecologisch kapitaal
2. Historische situatie: economisch systeem gebruikte 

natuurlijk systeem zonder de substantie ervan 
fundamenteel aan te tasten (‘evenwichtsituatie’)

3. Sinds industriële revolutie is dit niet meer het geval 
(onevenwicht ontstaat)

Productiviteitsstijging

Bevolkingsgroei

Nieuwe consumptiepatronen

Economisch 
kapitaal

Sociaal kapitaal

Ecologisch kapitaal

Grenzen van de planeet 
worden stilaan bereikt

Historiek: Economisch kapitaal in 
evenwicht met sociaal en natuurlijk kapitaal



LNE en de groene economie Arne Daneels

Om welzijnsniveau te garanderen 
is duurzame ontwikkeling nodig

1. Duurzame ontwikkeling:
Definitie: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
voorziet in de  behoeften van de huidige generatie  zonder de mogelijkheden van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien”
I.e. ontwikkeling die niet gehypothekeerd wordt door bepaalde bedreigingen

2. Bedreigingen die duurzame ontwikkeling de dag van vandaag wel in de weg 
staan

Economische uitdagingen: vb. bankencrisis, schuldencrisis…
Sociale uitdagingen: vb. armoede, vergrijzing
Milieukundige uitdagingen: vb. klimaatverandering, uitputting grondstoffen, 
biodiversiteitsverlies …

Economisch 
kapitaal

Sociaal kapitaal

Ecologisch kapitaal



LNE en de groene economie Arne Daneels

Huidige situatie:
Keerpunt bereikt? versnelling nodig!
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Huidige situatie:
Keerpunt bereikt? versnelling nodig!

Om versnelling waar te maken moeten economie en ecologie de handen in 
elkaar slaan

Economie Ecologie

Economisch systeem wordt ingezet om 
milieukundige uitdagingen aan te gaan

Nieuwe economische dynamiek: 
milieugerelateerde uitdagingen vormen 
een opportuniteit, geen bedreiging
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1. Bewuste keuze: 
economisch systeem inzetten 
om…
… antwoord te bieden op 
milieugerelateerde 
uitdagingen

2. Eigenschappen:
“Slim”
Inclusief 
Dynamisch 
Systemisch
Internationaal perspectief

Groene economie: een strategie 
ten dienste van duurzame ontwikkeling

Behoud van huidig welvaarts-
en welzijnsniveau

Ontwikkeling nastreven 
die ‘vol te houden’ is

Groene economie

Belangrijke 
(milieukundige)
uitdagingen

Veelheid aan 
strategieën nodig…
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Verschillende paden mogelijk 

Behoud van huidig welvaarts-
en welzijnsniveau

Ontwikkeling nastreven 
die ‘vol te houden’ is

Groene economie Duurzaam materialenbeheer

Vergroening mobiliteit

Duurzaam wonen en bouwen

Duurzame voeding

…
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1. Karakteristieken:
Veerkrachtig
Robuust
Respecteert de grenzen van 
onze planeet

Groene economie: 
opnieuw naar een toestand in evenwicht

Groene 
economie

Welvaarts-
creatieproces

Positieve bijdrage 
aan globale welzijnsverhoging, 

zowel op korte als op lange termijn

Kwaliteit en leveringszekerheid van 
natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten 
vormt geen probleem meer
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Streefbeeld groene economie: naar een symbiose tussen 
economie en ecologie

Trade -off

ECONOMISCH 
SYSTEEM

ECOLOGISCH 
SYSTEEM

Symbiose: 
elkaar versterken

ECONOMISCH 
SYSTEEM

ECOLOGISCH 
SYSTEEM
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Streefbeeld groene economie: naar een symbiose tussen 
economie en ecologie

Trade -off

ECONOMISCH 
SYSTEEM

ECOLOGISCH 
SYSTEEM

ECONOMISCH 
SYSTEEM

ECOLOGISCH 
SYSTEEM

ECONOMISCH 
SYSTEEM

ECOLOGISCH 
SYSTEEM

Geen bedreiging meer voor de 
levering van kritieke natuurlijke 

hulpbronnen en 
ecosysteemdiensten

Symbiose: 
elkaar versterken
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Concretisering streefbeeld 2050: 
aan de hand van de VSDO 

Milieugerelateerde uitdagingen 
tegen 2050 niet langer een 

bedreiging

Noodzakelijke 
systeemtransities

Photos: 123rf.com
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6 kritieke succesfactoren:

1. Zonder de aanwezigheid van al deze factoren (samen), kan de versnelling niet 
plaatsvinden

2. Beleidsinstrumenten moeten hierop inspelen

- Lange termijn
visie

- Klimaat voor 
verandering

- Participatie 

- Optimaliseren 
productie & 
consumptiewijzen

- Reconversie

Kritieke succesfactoren:
om de versnelling naar GE te doen slagen

Photos: 123rf.com

Governance FinancieringInnovatie Optimalisatie & 
reconversie

Internalisering kosten en 
baten

‘Mens’

- Nieuwe groene 
producten &
diensten, productie
en consumptie

- Aanwending van 
eigen middelen

- Private middelen
heroriënteren

- Milieukosten en –
baten doorrekenen

- Afstemming
opleiding / 
arbeidsmarkt
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Bedenkingen

1. (Dep) LNE heeft beperkt speelveld
2. Andere puzzelstukken:

• Innovatiebeleid
• Economisch beleid
• Educatie
• …

Zonder samenwerking zal er niet 
veel beweging
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Bedenkingen

Natuurlijk wordt er al samengewerkt
• Overleg groene economie 

LNE/EWI
• Overleg LNE/ Onderwijs
• Ikv dossiers (bijdrage 

regeerakkoord, biobased
economy, duurzaam materialen-
beheer,…)

-> samenwerking versterken en bestendigen



LNE en de groene economie Arne Daneels

Bedenkingen

Wat wenst LNE van EWI in het economisch instrumentarium? Ideeën:
- Rekening houden met milieu-/ duurzaamheidscriteria in toekennen van steun
- Bedrijven ondersteunen in transitie
- Steun aan ‘nieuwe’ duurzame sectoren (ipv oude industrieen?) etc
- Campagnes om consumptiepatronen te wijzigen (lokaal, duurzaam, …) + 

impact hiervan op lokale werkgelegenheid en leefkwaliteit aantonen
- Coöperatieven aanmoedigen
- Nieuwe businessmodellen promoten: product-dienst combinaties
- Groene financieringskanalen voorzien
- …



LNE helpt Vlaanderen op weg naar
een groenere economie

Birgit Fremault

Luc Wittebolle



TWEE PARALLELLE SPOREN
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AANZET TOT EEN BELEIDSKADER CONCRETE INITIATIEVEN

• begripsomschrijving

• streefbeeld

• beleidsinstrumenten

• inspiratie

• projectideeën

• projectvoorstellen



IDENTIFICATIE NOOD AAN (BIJKOMEND) 
BELEIDSINSTRUMENTARIUM
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Aan de hand van enkele niches:
Doelstellingen nodig om streefbeeld te 
bereiken

Ervaren knelpunten voor elk van de 
kritieke succesfactoren

Behoeften aan 
overheidsinstrumentarium

Beleidsinstrumenten om de transitie 
naar een groene economie te 
versnellen



CONCRETE PROJECTIDEEËN DIE TRANSITIE NAAR 
GROENE ECONOMIE KUNNEN VERSNELLEN
Vertaling GE in een 

sectorcontext
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Financiering 
burgemeesterconvenant

Groene obligaties  
GOPlus



VERTALING IN EEN SECTORCONTEXT: 3 CASES
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Sectoroverschrijdende case: 

bedrijventerreinen

Sector integrerende case: 

milieucoördinatoren andere traditionele sectoren

Traditionele sector case:



FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN
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lokaal 
klimaatplan

Operationalisering
financierings-
programma

middelen 
vloeien terug

financierings-
strategie

& -programma

project 
financiering

Implementatie 

projecten
(golf 1,2,3 …)

We hebben
financieringsdynamiek

op gang gebracht!

1 2 3 4
We weten hoe we 

reductiedoelstelling 
gaan behalen!

We weten hoe we 
we dit gaan 
financieren!

We hebben
de eerste projecten 

opgestart!

=
project
focus 



FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN

Multi-level

Multi-actor

Multi-periode

Heterogeniteit acties/investeringen

Milieu/energie als directe 
opbrengst

Project -> programma -> 
transitiefinanciering
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lokale 
overheid

overige 
actoren 



WP2  
Toetsing a.d.h.v. set lokale 

klimaatplannen

• T2.1: Analyse klimaatplannen
• T2.2: Opmaak en evaluatie 

optimalisatiemogelijkheden/financieringsmodellen 
• T2.3: Lering trekken uit onderzochte klimaatplannen

WP3
Handreiking

Financiering Lokale Klimaatplannen 
(optioneel)

• T3.1 : Opmaak handreiking Financiering Lokale 
Klimaatplannen 

• T3.2 : Verspreiden projectresultaten
• T3.3 : Verzekeren doorwerking na einde project 

(optioneel)

Lokale Klimaatplannen 

WP1
Referentiekader 

Financiering Lokale Klimaatplannen 

• T1.1 :Voorbereidende analyse aan de hand van 
belangrijkste onderzoeksvragen 

• T1.2: Opmaak referentiekader voor een optimale 
financiering van lokale klimaatplannen

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN ‐
PLAN VAN AANPAK



GOPLUS
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belegger

Vlaamse 
Overheid

emittent

GOplu
s



GOPLUS  ‐ EEN VOORBEELD
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belegger

Vlaamse 
Overheid

emittent

GOplus ESCO

KMO’s

huisvesting

andereKlimaat
fonds



WP2  
GOPlus Cases 

•

• T2.1: Beschrijving cases
• T2.2: Opmaak en evaluatie alternatieve GOPlus

financieringsmodellen
• T2.3: Lering trekken uit praktijkgevallen 

WP3
GOPlus Handreiking

• T3.1 : Opmaak handreiking GOPlus

• T3.2 : Verspreiden projectresultaten
• T3.3 : Verzekeren doorwerking na einde project 

(optioneel)

WP1
GOPlus Referentiekader 

• T1.1 :Voorbereidende analyse aan de hand van 
belangrijkste onderzoeksvragen 

• T1.2: Opmaak referentiekader voor de 
ontwikkeling een optimale GOPlus

GOPLUS – PLAN VAN AANPAK
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Luc Wittebolle

SuMa Consulting

0479 80 94 27

luc.wittebolle@skynet.be

Birgit Fremault

TECHNUM – Tractebel Engineering

0497 32 24 38

birgit.fremault@technum-tractebel.be


