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Landbouwbedrijven  -  Energiescans

Het zuivelsymposium van 2021 focuste op de duurzaamheidsinitiatieven in de 
zuivelsector. Er was zowel goed als slecht nieuws. Het positieve is dat ongeveer 40% van 
de melkveehouders al gebruikmaken van eigen energieopwekking (denk maar aan 
windmolens, zonnepanelen of pocketvergisters).

Toch werd op het digitale symposium ook duidelijk dat er nog steeds aardig wat 
uitdagingen en opportuniteiten zijn. Zo blijft het aantal landbouwers dat een energiescan 
heeft ondergaan vrij laag, namelijk 8%. Het aantal landbouwers dat spaarlampen heeft 
geplaatst in de stallen, stagneerde ook rond de 41%. Met de immense stijging van de 
energieprijzen lijkt het toch interessant om hier nog meer in te zetten op de bekendheid 
en het gebruik van deze zaken in de landbouwbedrijven.

1. Kan de minister een overzicht geven voor de volledige legislatuur van het jaarlijkse 
totale aantal energiescans en het aantal landbouwbedrijven dat spaarlampen in de 
stallen installeerde? Zijn er al cijfers voor 2022 beschikbaar?

2. Welke beleidsinitiatieven werden al genomen om de landbouwers aan te moedigen 
een energiescan door te voeren en eventueel spaarlampen in hun stallen te 
plaatsen? Welke budgetten stonden daar tegenover? Is de minister tevreden met het 
huidige resultaat? Zo ja, waarom wel? Zo niet, waarom niet?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (989), Jo Brouns (779).
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Met financiële ondersteuning vanuit de begroting energie (150.000 euro) werd met de 
Boerenbond een mini-EBO (01.01.2019 – 31.12.2022) afgesloten. Na deze datum zal een 
eindevaluatie volgen. 

In het kader van deze mini-EBO worden er energiescans uitgevoerd: “Een 
ontzorgingstraject bestaat onder meer uit drie bedrijfsbezoeken. Tijdens het eerste bezoek 
wordt een energiescan uitgevoerd en worden alle rendabele energiemaatregelen 
(besparing, duurzame energieproductie en eventuele omschakeling naar koolstofarmere 
brandstoffen) in kaart gebracht voor elektriciteit en warmte.”. De Boerenbond is in het 
kader van de mini-EBO het engagement aangegaan om 100 land- en tuinbouwbedrijven te 
begeleiden in een ontzorgingstraject, dus ook 100 energiescans uit te voeren. In het kader 
van het ontzorgingstraject kunnen spaarlampen worden geplaatst, maar hierover wordt 
niet specifiek gerapporteerd. 

Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS, in uitvoering van het Vlaamse 
Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III en met steun vanuit het Europees Fonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), kunnen land- en tuinbouwers gratis advies op maat 
vragen voor een aantal modules. Zo kunnen ze een energiescan laten uitvoeren en krijgen 
ze daarbij een advies op maat van hun bedrijf. Tabel 1 bevat een overzicht van de 
energiescans op bedrijven met melkvee die in het kader van KRATOS zijn aangevraagd.

Tabel 1. Aantal aangevraagde energiescans op bedrijven met melkvee

Jaar Aangevraagde energiescans 
door bedrijven met melkvee

2019 (volledig jaar) 28
2020 30
2021 49
2022 (tot 28 juni) 10

Bron: Departement Landbouw en Visserij

De Vlaamse Regering keurde voor het zomerreces een specifieke energiewetgeving voor 
niet energie-intensieve ondernemingen (inclusief land- en tuinbouwbedrijven) goed. De 
niet energie-intensieve ondernemingen met een energiegebruik van 0,05 tot 0,1 PJ (13,9 
tot 27,8 GWh) en grote ondernemingen worden gevraagd om een energieaudit uit te 
voeren waarbij de onderneming energiebesparende maatregelen op maat ontvangt. Zij zijn 
vervolgens verplicht om de rendabele maatregelen uit te voeren. De niet energie-
intensieve KMO’s met een energiegebruik van 0,02 tot 0,05 PJ (5,6 tot 13,9 GWh) worden 
gevraagd om een globale energiebalans op te stellen waarin zowel het 
energiegebruiksprofiel als de energiestromen van de onderneming in kaart worden 
gebracht. Aan deze KMO’s wordt gevraagd een reeks no-regret maatregelen uit te voeren. 
De Vlaamse Regering voorziet hierbij een flankerend beleid. Zo voorziet de Vlaamse 
Regering o.a. sectorfederatieovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en 
sectorfederaties met als doel om de niet energie-intensieve ondernemingen uit de 
betrokken sector aan te zetten verder te gaan dan de versterkte wetgeving. Daarnaast kan 
de sectorfederatie ook een ontzorging aan haar leden aanbieden voor het realiseren van 
de verplichte maatregelen. De toekenning zal gebeuren via een call zodat de beschikbare 



middelen zo ambitieus mogelijk worden ingezet. Veka zal deze call de volgende maanden 
verder uitwerken.


