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België = 3 gewesten (WNVL focus op Vlaanderen) 



Missie Warmtenetwerk Vlaanderen 

•  Vanuit	Warmtenetwerk	Nederland	een	
Vlaamse	uitbouw	

	
•  	Breed	pla6orm	voor	alle	actoren	
betrokken	bij	collec:eve	warmte	

	
•  	S:muleren	van	gebruik	collec:eve	
warmte-	(en	koude)ne@en		

	
•  	Kennisoverdracht	en	adviseren	
regelgeving	
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België  (Vlaanderen) en warmtenetten 2019:  

+20 +200 km 





Een warm netwerk ;)  



     UITVOERING 



Heat Interface Units (HIU) 

Bron: ATTB  
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2)	Beleidsnota	Energie	



 1) Operationele doelstelling OD 1.3: Acties voor de shift naar duurzame gebouwverwarming uitwerken 
(p. 38).  
• verbod in op nieuwe stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie vanaf 2021 
• Woningen/gebouwen in nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen zullen enkel 
nog kunnen aansluiten op aardgas voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling of in 
combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming.  
• Voor de opvolging van de onderhoudsplicht en de verduurzaming van de verwarming: nieuwe 
databank met informatie over de gebruikte hoofdverwarming per gebouw.   
 
2) Strategische Doelstelling SD 3: Versnelde uitbouw van milieuvriendelijke energieproductie (p. 43)  
• (…) Wat betreft de productie van groene warmte wordt er ingezet op de uitbouw van warmtenetten 
op basis van hernieuwbare energiebronnen of restwarmte. Waar warmtenetten economisch niet 
haalbaar zijn, wordt gemikt op individuele warmteproductie uit hernieuwbare bronnen.  
 
3) OD 3.4: Warmteplan 2025 opstellen en implementeren (p. 47)  
• in 2020 evaluatie van de call groene warmte, restwarmte en biogasinjectie, met het oog op een 
eventuele bijsturing.   
• We onderzoeken hoe de huidige regelgeving (o.a. EPB) belemmerend werkt voor de verdere uitbouw 
van warmtenetten en sturen bij waar nodig.   
• We ondersteunen vanaf 2021 de lokale besturen bij de opmaak van lokale warmteplannen (…).  
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