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Klimaat en gezondheid

GEZONDHEID

‘Aanzienlijke oversterfte’ door 
hete zomer van 2022
De Standaard 16/11

Volgens cijfers van gezondheidsinstituut 
Sciensano was het sterftecijfer in ons 
land in de zomermaanden 5,7 procent 
hoger dan verwacht. Het gaat om de 
hoogste oversterfte van de laatste 
twintig zomers.



Klimaat

KLIMAAT

Europa warmt twee keer 
sneller op dan rest van de 
wereld
2021 mag in België dan eerder als een nat jaar te boek staan, in 
Europa liet de opwarming zich voelen van Sicilië tot Groenland.
Tom Ysebaert
Donderdag 3 november 2022
De Standaard
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Klimaatengagementen (2017)

12 januari 2017: ondertekening klimaatengagementen

Beleidsdomein WVG, 8 koepelorganisaties en VEB
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Klimaatengagement: totaalaanpak
Positionering 13 engagementen:

1. Jaarlijks % CO2-reductie, 2030 27% PE 
2. 2018 alle nieuwbouw BEN
3. Max. hernieuwbare energie +
groene stroom aankoop

4. Energiescan
5. EBM <= 5j uitgevoerd 
door sector
6. Ondersteuning EBM>5j

KLIMAATFONDS

ENERGIE EFFICIENTIE

SENSIBILISERING
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9. Duurzaamheidsmedewerker
10. Steun voor sensibiliserende rol 

koepels
11. Klimaatthema op agenda mngt.
12. Actieve betrokkenheid van de sector
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13. Actieplan duurzaam 
ondernemen

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat-wvg-zet-zich-13-engagementen
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Energiescan
EBM <= 5j uitgevoerd 

door sector
Ondersteuning EBM>5j

Ondersteunend kader

Op maat

Bewust investeren door onderbouwde voorbereiding

Klimaatfonds



Energiescan per voorziening

TVT > 5 jaar

TVT <= 5 jaar

Pakket klimaatmaatregelen

Uitvoeren binnen 3 jaar Geen klimaatsubsidies

Uitvoeren binnen 5 jaar Klimaatsubsidies

Maatregelen klimaatfonds



Klimaatmaatregelen 
• TVT > 5 jaar
• Uit te voeren binnen 5 j.
• Combineerbaar VIPA-subsidies

• Rechtspersoon erkend of voldoet aan wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren = WVG-voorziening (ruimer dan VIPA-
voorziening)

• Inschrijven op oproepmomenten (tot nu toe 9 oproepen) – via TERRA (digitaal platform van VEB)

Modaliteiten

Klimaatsubsidies



Klimaatmaatregelen 
• TVT > 5 jaar
• Uit te voeren binnen 5 j.
• Combineerbaar VIPA-subsidies

• Rechtspersoon erkend of voldoet aan wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren = WVG-voorziening (ruimer dan VIPA-
voorziening)

• Inschrijven op oproepmomenten (tot nu toe 9 oproepen) – via TERRA (digitaal platform van VEB)

Modaliteiten

De-minimissteun
• Betoelaging 60% geraamde kostprijs (excl. BTW))
• Werken mogen gestart zijn (nadat de energiescan werd 

uitgevoerd)

Tot 500.000 euro

Alternatief of combinatie
• Betoelaging 30, 40 of 50% geraamde kostprijs (excl. BTW)
• Geen plafond totale subsidies
• Werken mogen niet gestart zijn Vanaf 500.000 euro

Klimaatsubsidies







• Terra | Detail voorbeeld - technisch



• Terra | Detail voorbeeld - financieel



• Terra | Detail voorbeeld Energetisch masterplan







55,3 miljoen euro
(2018-2022)

Resultaten 2018-nu
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Het ‘Actieplan Duurzaam Ondernemen’ geeft aan:
- welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat? 
- welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen?

• Geen subsidievoorwaarde
• Ondersteuning door meetinstrumenten
• Op organisatieniveau
• Dynamisch instrument
• Jaarlijkse evaluatie

Duurzaamheidsmedewerker

• Projectmanagement
• Rapporteren
• Communicatie 

Actieplan Duurzaam Ondernemen (‘Klimaatvisieplan’)



Het ‘Actieplan Duurzaam Ondernemen’ geeft aan:
- welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat? 
- welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen?

Klimaatvisieplan: focus op reductie van CO2-emissies van de organisatie
• Verschillende thema’s die eigen score krijgen (Energie en Water zwaarst)
• Elke voorziening vult zijn bestaande toestand in om dan maatregelen te nemen om CO²-emissies te verlagen

TOOL 1

TOOL 3

TOOL 2

ECG-matrix:
• meerdere SDG-pijlers
• mondiaal
• managementtool 

SUSTACARE:
• meerdere SDG-pijlers
• managementtool
• Vlaams (samenwerking MVO-Vlaanderen) 

Actieplan Duurzaam Ondernemen (‘Klimaatvisieplan’)



2017 2023/2024

Oude VIPA 
criteria 

duurzaamheid

2004 2021

Huidige VIPA 
criteria 

duurzaamheid
+ oplevering

Update

2010
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Positionering tools

Gebouw Gebouw en omgeving Organisatie

Energie-efficiëntie Energiescan

Klimaatimpact Klimaatvisieplan

Integrale duurzaamheid GRO ECG en SUSTACARE
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Energietoelage

Energieleningen 

Binnenkort



Dank u voor uw 
aandacht
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