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Advies 

Wijziging call groene warmte 

Brussel, 10 september 2018 



  

 Call groene warmte 
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Adviesvraag: Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft een aanpassing van de call-regeling 
voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 26 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 10 september 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Yves Pepermans – ypepermans@serv.be  
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De heer Bart Tommelein 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 BRUSSEL  

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Yves Pepermans SERV_201809106_Call_groene_warmte_ADV 10 september 2018 

ypepermans@serv.be   

Adviesvraag ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het 
Energiebesluit, wat betreft een aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van 
groene warmte, restwarmte en biomethaan 

Mijnheer de minister 

 

Op 26 juli 2018 heeft u de SERV om advies gevraagd een aanpassing aan het wetgevend kader 

van de call groene warmte. De SERV kreeg voor deze adviesvraag uitstel tot 10/09. De 

adviesvraag betreft wijzigingen die de steun via de call ruimer zouden maken door het invoeren 

van: de mogelijkheid tot ondersteuning van innovatieve warmtetechnologieën; steun voor 

kleinschaligere biomassa-installaties; steun voor elektriciteitsproductie uit diepe aardwarmte; een 

versoepeling van de steun voor thermische netten; en extra steun voor studies naar het potentieel 

voor het produceren van groene warmte, het benutten van restwarmte en aanleggen van 

(toekomstbestendige) thermische netten. De steun wordt ook verhoogd voor het benutten van 

restwarmte. Tot slot zijn er ook heel wat bepalingen die de ondersteuning verstrengen. Zo zal er 

een minimale productie worden afgesproken; wordt CO2-efficiëntie een nieuw 

toekenningscriterium en zal OVAM advies verlenen bij steunverlening voor afvalverbranding. 

De sociale partners verwelkomen het verruimen van de ondersteuning naar meer kleinschalige 

installaties, en naar elektriciteitsproductie uit diepe aardwarmte als er geen warmtepotentieel 

aanwezig is. Dit vroegen ze ook in eerdere adviezen. Ze kiezen er echter voor om prioriteit te 

verlenen aan andere adviesdossiers. Ze gaan daarom niet dieper in op deze adviesvraag. Voor 

aanbevelingen met betrekking tot de call groene warmte verwijzen ze naar het advies “Groene 

Warmte” van de SERV en Minaraad van 30/09/2016. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens  

Administrateur-generaal  voorzitter 

 


