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INLEIDING 
 

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie brengt lokale en regionale autoriteiten samen, 

die zich er vrijwillig toe verbinden om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op 

hun grondgebied te implementeren. De plaatselijke besturen die hun handtekening onder het 

convenant plaatsten, delen dan ook een visie om steden te veranderen in koolstofvrije en 

veerkrachtige plaatsen waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare 

energie. Ondertekenaars verbinden er zich toe om hun CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% 

te verminderen en hun veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te 

vergroten.  
 

Het Burgemeestersconvenant helpt Europese lokale overheden met het vertalen van 

emissiereductiedoelstellingen in realiteit, waarbij de enorme diversiteit aan de basis in aanmerking 

genomen wordt. Het biedt ondertekenaars een geharmoniseerd kader voor gegevenscompilatie en 

rapportage dat uniek is in Europa en dat hen helpt bij het volgen van een systematisch 

energieplanning- en -monitoringsysteem op lokaal niveau. Het model van het Actieplan voor 

Duurzame Energie en Klimaat (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) vormt het 

standaard rapportagekader voor ondertekenaars van het Convenant en werd ontwikkeld met de steun 

van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie op basis 

van de ervaring van praktiserende gemeenten en regio's met de bedoeling om het in lijn te brengen 

met de meest gebruikte lokale methodieken. Het SECAP-model is de ruggengraat van de individuele 

actieplannen. Met het SECAP en zijn monitoringgedeelte kunnen de ondertekenaars gegevens 

verzamelen en analyseren op een gestructureerde en systematische wijze. Verder dient het als 

basis voor een goed klimaat- en energiemanagement en het opvolgen van de geboekte vooruitgang 

bij de implementatie. 
 

Het Convenant richt zich ook op het geven van erkenning en zichtbaarheid aan afzonderlijke acties 

ter beperking van klimaatsverandering door ondertekenaars, evenals het inspireren, faciliteren van 

uitwisselingen en zelfevaluaties. 
 

Door het rapporteren van gegevens via het rapportageplatform van het Burgemeestersconvenant 

kunnen ondertekenaars de concrete impact van hun acties in het veld tonen (zie de ‘Covenant in 

cijfers’-infografiek alsook het rapport ‘Het Burgemeestersconvenant in cijfers en prestatie-indicatoren: 

6-jaarlijkse evaluatie’
1
). De gerapporteerde gegevens worden vertaald in begrijpelijke en 

inzichtelijke grafische kernpunten (zie de online ‘actieplancatalogus’). Ze geven essentiële 

feedback over lokale acties aan nationale, Europese en internationale beleidsmakers. Dit helpt 

te laten zien dat het Burgemeestersconvenant een geconsolideerde beweging van vrijwilligers en 

toegewijde lokale overheden is, die acties ter bestrijding van klimaatsverandering en lokale duurzame 

ontwikkeling aandrijven. 
 

Deze gids werd ontwikkeld door het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant en Mayors Adapt 

in samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese 

Commissie om ondertekenaars te helpen bij het begrijpen van het rapportagekader van het 

Convenant. Hiermee wordt geprobeerd om aan de ondertekenaars stapsgewijze richtlijnen aan te 

bieden, die hen door het gehele rapportageproces voeren. Stap I leidt ondertekenaars door het proces 

van het invullen van de sjablonen en modellen, namelijk Sectie I voor het SECAP-model en Sectie II 

                                                      
1
 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 2015, ‘The Covenant of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-year 

Assessment, GCO wetenschaps- en beleidsrapporten [beschikbaar op www.burgemeestersconvenant.eu > Bibliotheek]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
file:///C:/Users/Jelena/AppData/Local/Temp/_tc/www.burgemeestersconvenant.eu
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voor het monitoringsjabloon. In Stap II wordt het uploaden van documenten zoals het SECAP 

behandeld, terwijl Stap III aandacht geeft aan het geïntegreerde controlesysteem dat ontwikkeld werd 

voor het gedeelte in verband met de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering en de 

officiële indiening. Tot slot werd de gids ook verrijkt met enkele praktische aanbevelingen en 

concrete voorbeelden. 
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HET PROCES VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT IN EEN 
NOTENDOP 
 

Lokale overheden die meedoen aan het initiatief van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 

Energie, verbinden er zich toe om binnen een termijn van twee jaar na de formele ondertekening een 

Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) in te dienen, met inbegrip van de integratie 

van de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering in relevante lokale 

beleidsmaatregelen, strategieën en plannen. Het SECAP is gebaseerd op een Inventarisatie 

Uitgangswaarden Emissies (IUE) en een of meerdere Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyses 

(RKA's) die de huidige situatie analyseren. Deze elementen dienen als vertrekpunt voor het bepalen 

van een uitgebreide waaier aan acties die lokale besturen van plan zijn te ondernemen om hun 

klimaatmitigatie- en aanpassingsdoelstellingen te verwezenlijk. Verder verbinden de ondertekenaars 

er zich eveneens toe om eens per twee jaar verslag uit te brengen (Afbeelding 1). 

 

 

Afbeelding 1 – Het stapsgewijze proces van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. 

 

 

Het initiatief van het Burgemeestersconvenant is een holistische benadering van het bestrijden van 

en zich aanpassen aan klimaatsveranderingen. Wat klimaatmitigatie betreft, worden lokale overheden 

begeleid om aan alle verschillende consumenten op hun grondgebied aandacht te schenken (zie 

Afbeelding 2). De 'Residentiële sector’, de ‘Tertiaire sector’, de ‘Gemeentelijke sector’ en de 

‘Transportsector’ worden daarbij beschouwd als de belangrijkste sectoren voor wat het beperken 

van de gevolgen van de klimaatverandering betreft. Lokale overheden richten zich op het verminderen 

van de vraag naar energie binnen hun grondgebied en het afstemmen van de vraag naar en het 

aanbod aan energie door het stimuleren van het gebruik van plaatselijke energiebronnen.  
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Afbeelding 2 – De territoriale aanpak voor energie- en klimaatmitigatie van het Burgemeestersconvenant. 

 

Langs de aanpassingskant staan de sectoren 'Gebouwen’, ‘Transport’, ‘Energie’, ‘Water’, ‘Afval’, 

'Landgebruikplanning’, ‘Milieu & biodiversiteit’, 'Land- & bosbouw’, ‘Gezondheid’, 'Civiele 

bescherming & hulpdiensten’, ‘Toerisme’ en ‘Andere’ te boek als kwetsbaarste sectoren.  
 

De methodologie die door het Burgemeestersconvenant wordt onderschreven berust op een 

geïntegreerde en inclusieve klimaat- en energieplanning waarin lokale stakeholders een actieve 

rol te spelen hebben. 
 

Om ervoor te zorgen dat de ingediende SECAP's volledig afgestemd zijn op de principes van het 

Convenant (zoals vastgelegd in zowel het Engagementsdocument van het Burgemeestersconvenant 

als de Gids
2
), worden ze door het GCO van de Europese Commissie onderworpen aan een analyse. 

Deze kwaliteitscontrole draagt bij aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het gehele 

initiatief van het Burgemeestersconvenant. Het analyseproces richt zich op de evaluatie van een reeks 

goedkeuringscriteria. Als niet voldaan blijkt aan deze criteria, zal het SECAP niet aanvaard worden 

in het kader van het Convenantinitiatief. Daarnaast wordt bij de analyse ook de consistentie van de 

aangeleverde gegevens onder de loep genomen en wordt er een feedbackverslag bezorgd. 
 

                                                      
2
 Beschikbaar op www.burgemeestersconvenant.eu > Bibliotheek 

file:///C:/Users/Jelena/AppData/Local/Temp/_tc/www.burgemeestersconvenant.eu
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SECAP goedkeuringscriteria – de minimumeisen: 

 Het actieplan moet goedgekeurd zijn door de Gemeenteraad of gelijkwaardig 

orgaan. 

 Het actieplan moet duidelijk de mitigatie- (d.w.z. een vermindering van de 

CO2-uitstoot met minstens 40% tegen 2030) en aanpassingsverbintenissen van 

het Convenant vermelden. 

 Het actieplan moet gebaseerd zijn op een uitgebreide Inventarisatie 

Uitgangswaarden Emissies (IUE) en een of meerdere Klimaatrisico- en 

Kwetsbaarheidsanalyses (RKA's). 

 Qua mitigatie moet het actieplan de belangrijkste activiteitensectoren dekken 

(Gemeentelijke, Tertiaire, Residentiële en Transportsector): 

 De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies moet minstens drie van de 

vier sleutelsectoren bestrijken. 

 De mitigatieacties moeten minstens twee van de vier sleutelsectoren 

bestrijken. 
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VAN START 
 

Overzicht van het rapportageproces 

Het thans offline in Excel-formaat beschikbare SECAP-sjabloon, zal vanaf 2017 beschikbaar zijn in het 

Convenant-extranet. Afbeelding 3 geeft een overzicht van het rapportageproces aan het 

Burgemeestersconvenant. Het thans offline in Excel-formaat beschikbare SECAP-sjabloon, zal vanaf 

2017 beschikbaar zijn in het Convenant-extranet. 

 

 

Afbeelding 3 – Momentopnames van het rapportageproces. 

 

Toegang tot ‘Mijn Convenant’ – het Convenant-extranet 

Het Convenant-extranet is het online platform waar ondertekenaars van het Convenant verslag 

uitbrengen over de sleutelaspecten van hun actieplan en de monitoringresultaten door hiervoor 

gebruik te maken van de respectieve sjablonen. Het is opgebouwd rond eenvoudige stappen die u 

door het invullen en indienen van het model of de sjablonen leiden. Eerst meldt u zich aan bij het 

Convenant-extranet via http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html met uw persoonlijke 

identificatiegegevens die u bij de registratie ontvangen zou moeten hebben. 

 

 

 

Een gebruikers-ID en wachtwoord ophalen: Als u uw wachtwoord kwijt bent (of 

niet hebt ontvangen), kunt u het wachtwoord ophalen op de pagina ‘aanmelden’. 

De respectieve e-mail wordt automatisch gegenereerd en kan dus tussen uw 

spam terechtkomen – controleer dit! 

Uw Convenantcoördinator toegang bieden: U kunt uw ondertekenaarsprofiel aan 

een Coördinatorprofiel koppelen, zodat deze toegang krijgt tot uw profiel. Ga bij 

‘Mijn account’ > ‘Mijn lokale overheid’ naar beneden, klik op ‘Een nieuwe 

organisatie toevoegen’ en kies uw Coördinator uit de lijst. 

 

 

 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
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Inhoud model 

Het model van Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) dat door de ondertekenaars 

van het Burgemeestersconvenant gebruikt moet worden, bestaat uit de in tabel 1 uiteengezette delen. 

Tabel 1 – Inhoud van het SECAP-model en de monitoringsjablonen. 

 SECAP Meten 

Strategie 

Betreft de visie, de overkoepelende 

CO2emissiereductiedoelstelling(en), de 

aanpassingsdoelstellingen, de toewijzing 

van personeel en financiële middelen 

alsook de betrokkenheid van stakeholders 

en burgers. 

Betreft eventuele wijzigingen in de 

overkoepelende strategie, geactualiseerde cijfers 

over de toewijzing van personeel en financiële 

middelen evenals de identificatie van 

belemmeringen voor de implementatie van acties. 

Emissie-

inventarissen 

Betreft het totale energieverbruik en 

bijbehorende CO2-emissies per 

energiedrager en per sector in het 

basisjaar. 

Betreft het totale energieverbruik en bijhorende 

CO2-emissies per energiedrager en per sector in 

het monitoringjaar – het belangrijkste doel is het 

meten van de evolutie van de CO2-emissies door 

de tijd. 

Mitigatieacties 

Betreft de lijst met de belangrijkste acties 

om de overkoepelende strategie in actie 

te brengen, samen met de tijdsplanning, 

toegewezen verantwoordelijkheden, 

toegekende budgetten en geraamde 

gevolgen. 

Betreft het meten van de implementatiestatus van 

de belangrijkste mitigatieacties. Minstens drie 

geïmplementeerde of lopende acties moeten 

ingediend zijn als Maatstaven van 

Uitmuntendheid. 

Scorebord 

Betreft het begrijpen van de domeinen 

van de aanpassingscyclus waarin de 

ondertekenaar vooruitgang heeft geboekt. 

Betreft het meten van de geboekte vooruitgang in 

vergelijking met de zes stappen van de 

aanpassingscyclus en het schetsen van een 

algemeen beeld van de door de ondertekenaar 

geleverde aanpassingsinspanningen. 

Risico's en 

kwetsbaarheden 

Betreft zowel de klimaatkwetsbaarheden 

en gevaren als de gevolgen en analyses 

ervan.   

Betreft het bundelen van de informatie die tot dan 

toe verzameld werd over de 

klimaatkwetsbaarheden, gevaren en gevolgen, 

uitgesplitst per sector. 

Aanpassingsacties 

Betreft het/de Actieplan(nen) en 

individuele (sleutel) acties, met inbegrip 

van diverse relevante parameters (d.w.z. 

sector, tijdsbestek, belanghebbende 

partijen en kostenplaatje). 

Betreft het traceren van het/de Actieplan(nen) en 

individuele acties die doorheen de tijd 

ondernomen werden om vooropgestelde 

doelstellingen te verwezenlijken en de veerkracht 

ten opzichte van geïdentificeerde 

klimaatgevolgen te vergroten. 
 

Na het invullen van het model worden de belangrijkste gegevens voor zowel mitigatie als aanpassing 

grafisch uitgelicht. Bij het gebruik van de online sjablonen kunt u dan beslissen welke grafische 

weergave u wilt tonen op uw openbare profiel op de website van het Burgemeestersconvenant. 
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Frequentie van rapportage 

Het SECAP moet ingediend worden binnen een termijn van twee jaar na de datum van toetreding, 

d.w.z. de datum waarop de Gemeenteraad (of een gelijkwaardig besluitvormend orgaan) formeel 

besloot tot deelname aan het Burgemeestersconvenant.  

 

Het monitoringsjabloon moet eens in de twee jaar ingediend worden na de datum van indiening 

van het actieplan. Eens per twee jaar rapporteren kan een te grote wissel trekken op uw personeel of 

financiële middelen. Daarom kunt u besluiten om de gerelateerde emissie-inventarisatie eens in de 

vier jaar in plaats van eens per twee jaar uit te voeren. Als u eens per twee jaar rapporteert, dan kiest 

u voor de actierapportagebenadering en dient u een monitoringsjabloon in, waaraan geen emissie-

inventarisatie is bijgevoegd, en focust u op het verslag uitbrengen over de implementatiestatus van uw 

acties. Als u echter eens per vier jaar rapporteert, dan moet u een volledige rapportage verrichten, 

wat betekent dat u een monitoringsjabloon moet indienen, die minstens één Monitoring emissie-

inventarisatie (MEI, Monitoring Emission Inventory) bevat. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

minimale rapportagevereisten bij het indienen van een SECAP en de respectieve 

monitoringsjablonen. 

 

Tabel 2 – Minimale rapportagevereisten volgens tijdlijn. 

 Registratiestadium SECAP 
Monitoring 

Actierapportage 

Monitoring 

Volledige 

rapportage 

 Jaar 0 Binnen de 2 jaar Binnen de 4 jaar Binnen de 6 jaar 

Strategie     

Emissie-

inventarissen 
 

 

(IUE) 

 
 

(MEI) 

Mitigatieacties   
 

(min. 3 referenties) 
 

Aanpassing 

Scorebord 
    

Risico's en 

kwetsbaarheden 
    

Aanpassingsacties   
  

(min. 3 referenties) 

 

Legende:   Verplicht |  Optioneel  

 

 

Afbeelding 4 illustreert de minimumeisen met betrekking tot het indienen van monitoringsjablonen. 

Een ondertekenaar die bijvoorbeeld zijn actieplan in 2016 heeft ingediend moet in 2018 een 

'Actierapportage' uitvoeren en in 2020 een 'Volledige rapportage' (d.w.z. met een nieuwe Monitoring 

emissie-inventarisatie.   
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Actierapportage 

 

  

Afbeelding 4 – Minimumeisen met betrekking tot het indienen van monitoringsjablonen. 

 

 

 

 

 

Sjabloonmodellen 

De sjablonen zijn beschikbaar via twee kanalen: 

 Online  

Het SECAP-formulier zal beschikbaar zijn via het Convenant-extranet (‘Mijn Convenant’) vanaf 

2017. Het officiële verzoek tot toetreding tot het Burgemeestersconvenant moet met behulp van de 

online sjabloon gebeuren.  

 Rekenblad in Excel 

Een downloadbare Excel-versie van de sjabloon vindt u in de websitebibliotheek
3
. De Excel-

sjabloon is een offline werkversie van het officiële online formulier. Hierbij dient opgemerkt dat de 

gegevens die in het Excel-formulier ingegeven worden, niet geëxporteerd kunnen worden naar het 

online platform en omgekeerd.  

 

Legenda model 

Voor het invullen van het model worden kleurcodes gebruikt: 

Optionele invoervelden 

Verplichte invoervelden 

Uitvoercellen (worden door het systeem berekend als de bijbehorende invoervelden zijn ingevuld) 

Vooraf ingevulde cellen (gebruikt in de monitoringsjabloon) 

Klik op de onderstreepte termen in het Excel-bestand of ga met de muis over deze termen in het 

online formulier om hun definitie te zien of meer uitleg te krijgen in verband met elk veld. 

De monitoringgerelateerde velden worden in het Excel-bestand gemarkeerd met behulp van een 

blauw vierkant.   

                                                      
3
 Beschikbaar op www.burgemeestersconvenant.eu > Bibliotheek 

Ondertekenaars van het Convenant (of Coördinatoren namens hun bijbehorende 

Ondertekenaars) kunnen een verlenging aanvragen als de omstandigheden, 

buiten de macht van de lokale overheden, de indiening van het actieplan of de 

monitoringresultaten vertragen tot na de officiële deadline. Zij kunnen in dat 

geval het online verzoek tot verlenging invullen. Dit formulier is beschikbaar op 

het extranet van het Convenant 'Mijn Convenant'. Lees meer op de pagina met 

Veelgestelde vragen.   

 

 

 

 

 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
file:///C:/Users/Jelena/AppData/Local/Temp/_tc/www.burgemeestersconvenant.eu
http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/support/faq_nl.html
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Instructies voor navigatie  

In de online sjabloon kunt u het SECAP-indieningsproces starten door op ‘Mijn actieplan’ in het 

blauwe menu bovenin de webpagina te klikken. Voor het monitoringsjabloon klikt u op ‘Mijn 

vooruitgang’ in hetzelfde menu. Lees eerst de informatie op de pagina 'Van start'. Als u op één van 

de knoppen drukt om het formulier in te vullen, wordt u door de verschillende onderdelen van het 

formulier geleid met behulp van de navigatieknoppen. Voor het monitoringsjabloon moet u vooraf 

kiezen of u de benadering actierapportage (zonder MEI) of een volledige rapportage wilt uitvoeren. In 

de Excel-versie van het formulier kunt u de verschillende navigatieknoppen boven- en onderaan elk 

tabblad gebruiken om van het ene naar het andere tabblad te gaan of om terug te keren naar de 

homepagina. 

 

 

Geïntegreerd controlesysteem 

Voor het online formulier werd er een geïntegreerd controlesysteem ontwikkeld. Hiermee krijgt u 

rechtstreeks feedback over eventuele fouten of ontbrekende gegevens, naast berekende cijfers 

in beide versies van de sjabloon. Navigatie naar andere onderdelen van de sjabloon is alleen 

toegestaan als de resultaten van het controlesysteem succesvol zijn. Het invullen (verplichte en 

optionele velden) en de aanwezigheid van geldige gegevens (vergeleken met gespreide waarden, of 

vooraf ingevulde waarden) worden beoordeeld, de notaties (tekst / getallen / data / hyperlinks, 

keuzeopties op meerkeuzevelden) worden gecontroleerd en de berekeningen worden uitgevoerd 

(uitvoervelden). De onderling gekoppelde gegevens worden op consistentie gecontroleerd. Als er in 

deze fase fouten gedetecteerd worden, toont het systeem de desbetreffende foutmelding in de 

bovenzijde van de pagina. Pas na het corrigeren van de gerapporteerde fouten kunt u uw formulier 

indienen. 

 

 

 

 

 

Archiefversie 

Zodra een actieplan geanalyseerd werd, wordt er een archiefversie van het model aangemaakt. Deze 

archiefversies zijn op elk moment zichtbaar (uitsluitend als 'alleen lezen') onder 'Mijn account' > 'Mijn 

lokale overheid'.  

 

 

 

 

 

 

Controleer uw formulier vroeg in het proces. Het systeem kan fouten naar voren 

halen, waarvoor verdere acties vereist zijn (zoals corrigeren of opnieuw berekenen). Op 

deze manier voorkomt u ook dat u op het laatste moment vergissingen maakt, als de 

deadline nadert. 
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Herindienen van een SECAP 

In twee gevallen kunt u een SECAP opnieuw indienen: 

1) Als uw actieplan niet slaagt voor de volledige analyse die door het Gemeenschappelijk 

Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie wordt uitgevoerd – In dat 

geval krijgt u een uitnodiging om de vragen uit het Terugkoppelingsrapport te beantwoorden 

en uw actieplan binnen zes maanden opnieuw in te dienen. Daarop zal er dan een nieuwe 

analyse worden verricht.  

2) Als uw bestaande actieplan in belangrijke mate gewijzigd werd (zoals een aanzienlijke 

verandering in uw overkoepelende CO2-emissiereductiedoelstelling, een 

prioriteitsverschuiving in uw visie en/of de keuze voor andere sectoren die gedekt worden 

door de emissie-inventarisaties en actieplan) of als u een nieuw plan uitwerkt – In dat geval 

moet uw actieplan opnieuw goedgekeurd worden door uw besluitvormend orgaan. Zodra het 

op politiek niveau goedgekeurd werd, moet uw model geactualiseerd en opnieuw ingediend 

worden.  

Als u een bestaande ondertekenaar van de Burgemeestersconvenant 2020-verbintenissen 

bent en u zich geëngageerd hebt voor de Burgemeestersconvenant 2030-verbintenissen, dan 

dient u eerst de implementatie van uw 2020-verbintenissen te evalueren via de indiening van 

een monitoringtemplate alvorens een nieuw actieplan voor 2030 in te dienen.  
  

Als u gebruik wilt maken van herindiening, kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het 

Burgemeestersconvenant (info@eumayors.eu). 
 

Verdere ondersteuning 

Titel Beschrijving 

Gids voor het opstellen van een 

Actieplan voor Duurzame 

Energie 

Geeft informatie over het voorbereidingsproces van Actieplannen voor 

Duurzame Energie gericht op mitigatie en in het bijzonder over de 

berekening van emissie-inventarissen. 

Tool ter ondersteuning van 

stedelijke adaptatiestrategieën 

Bevat een stapsgewijze toelichting over het opstellen van strategieën en 

plannen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 

Quick reference guides 

Reiken praktische informatie en voorbeelden aan over thema's als het 

opvolgen van een actieplan, het samen opstellen van een actieplan en de 

financieringskansen die er beschikbaar zijn voor de implementatie van 

actieplannen.  

E-learningplatform 

Bevat praktische informatie, aanbevelingen, voorbeelden en virtuele 

demonstraties in verband met het voorbereiden, implementeren, monitoren 

en financieren van actieplannen, onder meer op het vlak van mitigatie en 

adaptatie. 
 

Als u eventuele vragen hebt, of als u hulp wenst bij het invullen van de formulieren, kunt u contact 

opnemen met de helpdesk: 

- Voor vragen met betrekking tot het invullen van het SECAP-model, vragen over de 

methodologische eisen van het Convenant of het gebruik van 'Mijn Convenant' (extranet): 

Secretariaat van het Burgemeestersconvenant – info@eumayors.eu 

- Voor meer specifieke technische vragen over de methodologische eisen of vragen met betrekking 

tot het gebruik van de voorlopige online controleapplicatie en terugkoppelingsrapporten: 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek – JRC-COM-TECHNICAL-

HELPDESK@ec.europa.eu 

mailto:info@eumayors.eu
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/sign-in_nl.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Ons doel op de lange termijn is om Den 

Haag een klimaatneutrale en 

klimaatbestendige stad te maken in het jaar 

2040. 

 

 

Gemeente Den Haag, Nederland, 2011, 

'Klimaatplan Den Haag'.  

 

STAP I – HET FORMULIER INVULLEN 
 

 

DEEL I – SECAP-MODEL  
 

 

STRATEGIE 
Dit eerste deel geeft u een overzicht van uw overkoepelende strategie. Als u een Actieplan voor 

Duurzame Energie (SEAP) voor 2020 hebt uitgevoerd, verwijzen we u graag naar de Reporting 

Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring ('rapportagerichtlijnen voor actieplannen 

voor duurzame energie en monitoring')
4
. Als u een SECAP voor 2030 hebt uitgevoerd, dan heeft dit 

gedeelte zowel betrekking op uw mitigatie- als op uw adaptatiestrategieën. 

 

 

1) Visie  

Geef hier de langetermijnvisie die de klimaat- en duurzame energietoekomst van uw gemeente vorm 

geeft. Dit zou informatie moeten omvatten over belangrijke mijlpalen, prioritaire sectoren, gewenste 

(sociale/ecologische/economische) resultaten en mogelijke voordelen of kansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Verbintenissen 

De eerste velden hebben betrekking op uw overkoepelende mitigatiedoelstelling(en), uitgedrukt in 

percentage CO2-emissiereductie. Uw doelstelling moet minimaal 40% reductie tegen 2030 zijn. 

Als u ook de Convenant-verbintenissen voor 2020 bent aangegaan, dan kunt u hier ook uw 2020-

doelstelling vermelden, zijnde een minimale vermindering van 20%. U moet hier ook het basisjaar 

vermelden, waartegen de doelstelling(en) is/zijn afgezet. Als uw actieplan meer dan één doelstelling 

bevat, raden we u ten stelligste aan om hetzelfde basisjaar te hanteren.  

 

De doelstelling kan bepaald worden als een absolute reductie (percentage of hoeveelheid CO2-

emissies in het basisjaar) of als een reductie per capita. In het laatste geval worden de emissies van 

het basisjaar gedeeld door het aantal inwoners in hetzelfde jaar en het procentuele 

emissiereductiedoelstelling wordt op die basis berekend. De benadering per capita wordt over het 

algemeen verkozen om de voortgang van het proces te kunnen volgen, als verwacht wordt dat de 

bevolking sterk zal veranderen. Selecteer de door u weerhouden optie. Als u kiest voor de 

reductiedoelstelling per capita, geeft u de verwachte bevolkingsontwikkeling over de respectieve 

tijdspanne(s) aan.  

                                                      
4
 Beschikbaar op www.burgemeestersconvenant.eu > Bibliotheek 

http://www.eumayors.eu/
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We hebben een lokaal milieudoel aangenomen om onze ecologische 

voetafdruk te verkleinen. Het doel is dat vanaf 2050 de stad een duurzaam 

en rechtvaardig niveau van koolstofdioxide (CO2)-emissies. Het gemiddelde 

niveau van CO2 -equivalente emissies per persoon in Göteborg moet 

teruggebracht worden van het huidige niveau van ongeveer 10 ton per 

persoon tot minder dan 2 ton per persoon om de doelstelling te behalen. We 

hebben ook een tussenliggend doel bepaald, waarin staat dat vanaf 2020 de 

emissieniveaus van CO2 met 30% gereduceerd moeten zijn ten opzichte van 

het niveau van 1990. 
De stad Göteborg, Zweden, 'De energiezuinige stad'. 

 

 

 

 

Als u een langetermijndoelstelling hebt, een die bv. verder gaat dan 2030, dan kunt u ook deze 

reductiedoelstelling specificeren, met inbegrip van het basisjaar en de tijdsspanne waarnaar deze 

doelstelling verwijst. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Burgemeestersconvenant, 

zijn gekoppeld aan EU-doelstellingen voor 2020 (en 2030). Daarom moet ook de CO2 

reductiedoelstelling voor deze jaren bepaald worden. Als u in uw actieplan alleen een doelstelling op 

langere termijn hebt gedefinieerd, dan moet u de doelstelling voor 2020 (en 2030) extrapoleren en 

deze opnemen in uw actieplan. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tweede veld dat naar uw aanpassingsdoelstelling(en) verwijst, zet u de 

aanpassingsdoelstellingen van uw gemeente uiteen (in voorkomend geval), met inbegrip van het doel- 

en basisjaar en dat hetzij in beschrijvende, hetzij in kwantitatieve termen. Voeg zoveel rijen als nodig 

toe en wees zo specifiek mogelijk. 
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Tijdens de ontwikkelingsfase van het actieplan werden inwoners en 

lokale belanghebbenden betrokken bij het proces via het 

verzamelen van gegevens voor de Inventarisatie Uitgangswaarden 

Emissies en bij consultatierondes over het plan Verder werd er 

regelmatig actuele informatie over het actieplan gepubliceerd op de 

officiële website van de stad. 

Kościerzyna Gemeente, Polen, 2012, ‘Actieplan duurzame energie’. 

 

 

 

 

 

3) Creëren/aanwijzen van coördinatie- en organisatiestructuren 

In dit veld kunt u een korte beschrijving geven van de specifieke administratieve structuren die uw 

lokale overheid heeft gecreëerd of aangewezen om uw actieplan in het kader van het 

Burgemeestersconvenant te implementeren.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Toewijzing van personeelscapaciteit 

Hier kunt u aangeven, welke instellingen personeel toewijzen voor het opstellen van uw actieplan. 

Er zijn optionele velden waarin het aantal voltijds equivalente functies (FTE)  kan worden ingevuld. 

Als u deze informatie weet, kunt u deze invullen. Dit kan nuttige informatie zijn voor andere 

gemeenten die willen deelnemen aan het Convenant en die nog moeten beginnen met het energie- en 

klimaatplanningsproces. 

Voltijds equivalente functies (FTE) wordt gedefinieerd als het totaal aantal gewerkte uren, gedeeld 

door het gemiddeld aantal uren per jaar dat in voltijds functies gewerkt wordt. Een FTE van 1,0 

betekent dat deze persoon equivalent is aan een voltijds werknemer. Een FTE van 0,5 betekent dat 

de werknemer slechts de helft van de tijd werkt. 

Verder kunt u ook invoeren, hoeveel personeel u tijdens de implementatie van uw actieplan denkt 

toe te wijzen. Tijdens de monitoringfase moet deze informatie geactualiseerd worden.  

 

5) Deelname van belanghebbenden en burgers 

Geef hier aan hoe belanghebbenden en burgers betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van uw 

actieplan (d.w.z. welke participatiemethodes - publieke consultatierondes, werkgroepen, forum, 

workshops - gebruikt zijn, hoeveel mensen hieraan deelnamen) en hoe u hen denkt te betrekken bij 

de implementatie van uw actieplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava heeft een nieuwe aanpassingswerkgroep opgericht onder 

leiding van het departement van de Hoofdarchitect en bestaande uit bv. 

vertegenwoordigers van de departementen Strategisch Projectbeheer en 

Financiële Middelen, het Milieu, Sociale Zaken, Transport en 

Infrastructuur. Verder telt de werkgroep ook vertegenwoordigers van 

wetenschappelijke organisaties (bv. van de Comenius Universiteit in 

Bratislava), de Watermaatschappij van Bratislava en niet-

gouvernementele organisaties. 

Stad Bratislava, Slowakije 
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De totale verwachte investeringen tot 2020 voor de 

implementatie van het Actieplan duurzame energie van 

Funchal, is 238,77 miljoen euro. Van deze investeringen 

wordt 10,4% uitgevoerd door de Gemeente Funchal, 20,1% 

door de burgers en 69,4% door particuliere en publieke 

bedrijven en organisaties. 

 
Gemeente Funchal, Portugal, 2012, ‘Actieplan duurzame energie’. 

De Sturingscommissie en de werkgroep 'Burgemeestersconvenant' zijn 

verantwoordelijk voor het monitoren van, opvolging geven aan en het 

evalueren van het implementatieproces van de maatregelen.  De twee 

structuren zullen regelmatig samenkomen (eens in de drie maanden) en de 

voortgang tot dusver controleren.  Als er eventuele vertragingen in de 

voortgang zijn, zullen corrigerende maatregelen aangenomen worden om 

terug op het spoor te komen met de geplande acties en verwachte 

resultaten. 

Gemeente Hersonisos, Griekenland, 2012, ‘Actieplan duurzame energie’. 

6) Totale begroting voor de implementatie en financieringsbronnen 

 

Dit hoofdstuk is geweid aan de begroting die voorzien wordt voor de implementatie van alle acties in 

uw actieplan. Daarbij wordt een opsplitsing gemaakt tussen de middelen voorzien voor mitigatieacties 

en de middelen voorzien voor adaptatieacties. U moet eerst beginnen te bepalen of uw budget 

afkomstig is van de eigen middelen van de lokale overheid en/of van andere actoren. Daarna moet 

u het geldbedrag specificeren in euro's opgedeeld in investeringen en non-investeringskosten, 

evenals de tijdsperiode waarnaar de aangegeven begroting verwijst. Hoewel het veld investering 

van de lokale overheid voor mitigatie het enige veld is dat verplicht ingevuld moet worden, mag u in 

voorkomend geval ook de geschatte andere kosten invoeren. U kunt het voorziene totale budget van 

andere actoren rapporteren of dit budget specificeren in verschillende bronnen, bv. nationale fondsen 

& programma's, Europese fondsen & programma's en particulieren. Al deze informatie is in feite 

bijzonder relevant op EU-niveau, om inzicht te krijgen in de hoeveelheid investeringen die op lokaal 

niveau gemobiliseerd worden voor acties ten behoeve van energie en klimaat. 

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat investeringen betrekking heeft op het geïnvesteerde kapitaal. Non-

investeringskosten bestaan uit alle lopende kosten, zoals onderhoud en personeel, evenals andere 

uitgaven welke geen investeringen zijn zoals de organisatie van bewustwordingscampagnes. 

 

De totale implementatiekosten omvatten investeringen en non-investeringskosten en hebben 

betrekking op de kosten of het bedrag dat oorspronkelijk geïnvesteerd wordt om de acties in uw 

actieplan te implementeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Monitoringproces 

Beschrijf hier hoe u van plan bent om de implementatie van uw actieplan te monitoren (bv. voorzien 

aantal herzieningen, overeenkomstig tijdsbestek, enz.). 
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8) Evaluatie van de aanpassingsopties 

 

In dit gedeelte wordt u gevraagd om de manier te beschrijven, waarop uw stad haar 

aanpassingsopties evalueert. Daarmee wordt verwezen naar het identificeren en prioriteren van opties 

om zich aan de klimaatverandering aan te passen en het beoordelen ervan in termen van criteria als 

beschikbaarheid, voordelen, kosten, doeltreffendheid, efficiëntie en haalbaarheid. Gelieve de 

methode(n) te beschrijven (bv. kosten-batenanalyse (KBA), multicriteria-analyse (MCA), beslissing 

van belanghebbende, experimenteren & observeren) alsook de voornaamste resultaten.  
  

De huidige manieren waarop de implementatie opgevolgd wordt, worden 

gecoördineerd via de Policy and Communications Business Partner. 

Naarmate we echter naar een formeler risico- en kwetsbaarheidsproces 

evolueren, zal er een nieuwe monitoringaanpak uitgewerkt worden. Deze 

zal bestaan uit ad hoc updates van de klimaatrisico- en 

kwetsbaarheidsanalyse naast een meer gestructureerde herziening elke 2 

jaar. Eenmaal uitgewerkt, zal de implementatie van de 

klimaataanpassingsstrategie op een regelmatigere basis gemonitord 

worden. 

Newcastle-upon-Tyne, Verenigd Koninkrijk 
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9) Strategie bij extreme klimaatgebeurtenissen 

 

Dit gedeelte is gericht op de strategie van uw lokale overheid om in het bijzonder om te gaan met 

extreme weergebeurtenissen. Verwijs hier naar eender welke extreme weergebeurtenis die op conto 

van de klimaatverandering geschreven kan worden. Specificeer de getroffen regelingen op het vlak 

van risicobeheer, post-ramp herstel en heropbouw. Beschrijf hoe u geleerde lessen registreert, nadat 

er zich een extreme weergebeurtenis heeft voorgedaan, of dat er een proces is waarbij geleerde 

lessen opgenomen worden in uw planning of adaptatiestrategie op langere termijn, kwestie van de 

gevolgen van dergelijke, met extreem weer verband houdende voorvallen naar de toekomst toe te 

verkleinen. Met extreme weersgebeurtenissen wordt hier gedoeld op die gebeurtenissen die gepaard 

gaan met sterke verstoringen of rampen in de onmiddellijke betekenis van het woord alsook 

resterende langetermijnschade. We hebben het dan onder meer over overstromingen, hittegolven, 

droogtes, bosbranden, wolkbreuken, stormen en andere extreme weersomstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na een aantal extreme weersomstandigheden en overstromingen 

in de zomer van 2002 publiceerde de stad Müster een 

overstromingsactieplan om de informatie-uitwisseling te 

verbeteren, aandacht voor het thema te vragen, het risico op 

schade te verkleinen en voor een lager waterpeil te zorgen. Het 

actieplan resulteerde in het voorzien van een ruimte van 30 op 50 

meter langs de rand van waterlichamen, waarop niet gebouwd 

mocht worden.  

Stad Müster, Duitsland 
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EMISSIE-INVENTARISATIES 
 

In dit deel begint u eerst met het invullen van uw Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE). 

Als u op het moment van indienen van uw SECAP al beschikt over andere emissie-inventarisaties, 

kunt u een Monitoring emissie-inventarisatie (MEI) toevoegen, nadat u uw IUE hebt ingevuld. In het 

deel van de emissie-inventarisaties kunt u gegevens rapporteren met betrekking tot uw totale 

energieverbruik, lokale energieproductie (indien van toepassing) en de emissiefactoren die gebruikt 

zijn om uw CO2-emissies te berekenen. 

 

1) Jaar van inventarisatie 

Het eerste inventarisjaar heeft betrekking op het basisjaar, ofwel het jaar waartegen de resultaten van 

de emissiereducties in uw doeljaar afgezet worden. In de online sjabloon is het basisjaar al ingevuld, 

omdat het bepaald werd in uw overkoepelende CO2-emissiereductiedoelstelling in het 

Strategiegedeelte. Als u een MEI heeft bijgevoegd, moet u hier aangeven in welk jaar deze is 

uitgevoerd. 
 

2) Aantal inwoners in het jaar van inventarisatie 

Geef hier het aantal inwoners in het inventarisatie jaar op. 

 

3) Emissiefactoren 

Emissiefactoren zijn coëfficiënten die de emissies per eenheid activiteit kwantificeren. CO2-emissies 

worden berekend voor elke energiedrager via het vermenigvuldigen van het totale energieverbruik met 

de desbetreffende emissiefactor. Hierbij kunnen twee benaderingen gebruikt worden: 

 IPCC
5
 – emissiefactoren voor verbranding van brandstof, gebaseerd op het koolstofgehalte 

van elke brandstof; 

 LCA (Levenscyclusanalyse) – emissiefactoren voor de totale levenscyclus van elke 

energiedrager, dus niet alleen de emissies van broeikasgassen als gevolg van de verbranding 

van de brandstof maar tevens de emissies van de gehele aanvoerketen, exploitatie, transport 

en verwerking. 

Vink de keuzeoptie aan, die betrekking heeft op de door u gekozen emissiefactoren. 

 

4) Eenheid van rapportage emissies 

Vink de desbetreffende optie aan voor de aangenomen eenheid van emissierapportage: 

 ton CO2 – als u ervoor kiest alleen CO2-emissies te rapporteren; 

 ton CO2-equivalent – als u ook andere broeikasgassen wilt meenemen, zoals CH4 en N2O, 

bv. uit niet-energiegerelateerde sectoren zoals afval- en afvalwaterbeheer.  

 

5) Opmerkingen over methodiek 

Schrijf hier eventuele opmerkingen over de methodiek die u relevant acht voor het begrijpen van uw 

emissie-inventarisatie. U kunt hierin ook de gebruikte gegevensbronnen specificeren die gebruikt zijn 

om het totale energieverbruik te berekenen, evenals energieproductie en andere relevante gegevens 

(zoals nationale statistische instituten, energieleveranciers en netwerkbeheerders, enquêtes, enz.). 

Deze informatie kan nuttig zijn voor andere ondertekenaars, vooral in uw eigen land.  

                                                      
5
 Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering 
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6) Resultaten van uw emissie-inventarisatie 

Dit hoofdstuk is verdeeld in drie delen: 

A) Totaal energieverbruik – waarin u de energieverbruikgegevens per sector en per 

energiedrager moet rapporteren; 

B) Energievoorziening – waarin u gegevens moet rapporteren over de gemeentelijke aankoop 

van groene energie en lokale energieproductie, indien van toepassing; 

C) CO2-emissies – waarin u moet rapporteren welke emissiefactoren u gebruikt heeft. Dit maakt 

het mogelijk de CO2-emissies automatisch te berekenen. 

 

 

A) TOTAAL ENERGIEVERBRUIK 

In de online sjabloon kiest u de sectoren die in uw emissie-inventarisatie staan en waarvoor u 

gegevens wilt rapporteren, door de desbetreffende keuzevakjes aan te vinken. Daarop zal er een 

tabel verschijnen, die op de door u gemaakte selectie gebaseerd zal blijken. In de Excel-versie van de 

sjabloon wordt de volledige tabel getoond. 

 

 

 

In de context van het Burgemeestersconvenant werden er vier sleutelsectoren van het Convenant 

geïdentificeerd. Deze worden beschouwd als de belangrijkste sectoren waarin lokale overheden het 

energieverbruik kunnen beïnvloeden, en als gevolg daarvan de CO2-emissies. 

 

De sleutelsectoren van het Convenant worden in het model       aangegeven met een 'sleutel'-icoontje 

en luiden als volgt: 

 Gemeentelijke gebouwen, uitrusting/installaties 

 Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen, uitrusting/installaties 

 Woonhuizen 

 Transport 

 

Op basis van uw selectie zal de tabel totaal energieverbruik verschijnen om ingevuld te worden. In 

de Excel-versie van de sjabloon wordt de volledige tabel weergegeven en kunt u ervoor kiezen om de 

rijen te verbergen, die niet van toepassing zijn op uw situatie.  
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De eerste kolom van de tabel verwijst naar de sectoren, terwijl de volgende kolommen naar de 

energiedragers (bv. elektriciteit, warmte/koude, aardgas, enz.) verwijzen, die in de desbetreffende 

sectoren binnen het grondgebied van uw lokale overheid gebruikt worden. Het totale eindverbruik 

wordt gerapporteerd in MWh voor elke energiedrager en elke sector met betrekking tot het jaar in 

kwestie.  

 

 

 

 Sectoren 

Tabel 3 levert een beschrijving van de sectoren die ingevoegd kunnen worden in de emissie-

inventarisatie onder de macrosector ‘Gebouwen, uitrusting/installaties en industrie'. 

 

Tabel 3 – Sectoren die in de emissie-inventarisatie onder 'Gebouwen, uitrusting/installaties en Industrie’ vallen 

Sector Beschrijving 

Gemeentelijke gebouwen, 

uitrusting/installaties 

Gebouwen en installaties in eigendom van de lokale overheid. Installaties betreft 

energieverbruikende eenheden die geen gebouwen zijn, zoals 

afvalwaterzuiveringen. 

Tertiaire (niet-

gemeentelijke) gebouwen, 

uitrusting/installaties  

Gebouwen en installaties van de tertiaire sector (diensten), bijvoorbeeld 

kantoren van private bedrijven, banken, commerciële en handelsactiviteiten, 

ziekenhuizen, enz.  

Woonhuizen 
Gebouwen die primair gebruikt worden als woonhuizen. In deze sector valt ook 

sociale huisvesting. 

Openbare verlichting 

Openbare verlichting in eigendom of beheer van de lokale overheid (bv. 

straatverlichting en verkeerslichten). Niet-gemeentelijke openbare verlichting 

wordt meegenomen in de sector 'Tertiaire gebouwen, uitrusting/installaties'. 

Industrie 

Non-

ETS 

Betreft sectoren zoals productie en bouw die niet onder het 

emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS) vallen. 

ETS 

Betreft productieve en bouwsectoren die binnen EU-ETS vallen. Het wordt 

aanbevolen deze sectoren niet in uw emissie-inventarisatie op te nemen, tenzij 

deze in eerdere energieplannen en CO2-emissie-inventarisaties van de lokale 

overheid zijn opgenomen. 

Andere 

Gebouwen, installaties en machines van de primaire sector (landbouw, 

bosbouw en visserij), bijvoorbeeld kassen, stallen, irrigatiesystemen, 

landbouwmachines en vissersschepen. 
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De sector ‘Transport’ is opgedeeld in drie subsectoren, zoals weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4 – Subsectoren die in de emissie-inventarisatie vallen onder 'Transport'. 

Subsector Beschrijving 

Gemeentelijk wagenpark 
Voertuigen die eigendom zijn van of in gebruik zijn bij lokale 

overheidsdiensten. 

Openbaar vervoer 
Bus, tram, metro, stadstreinen en plaatselijke veerdiensten voor transport van 

passagiers. 

Particulier en commercieel 

transport 

Weg-, spoor- en scheepvaartvervoer binnen het grondgebied van de lokale 

overheid dat betrekking heeft op het transport van personen en goederen en 

niet valt onder bovenstaande categorie (bv. particuliere personenauto's en 

vrachttransport). 

 

Het model geeft u de mogelijkheid om op verschillende sectorniveaus te rapporteren, zodat de 

ondertekenaars een zekere mate van flexibiliteit hebben. Dit is vooral gebaseerd op het feit dat de 

beschikbaarheid van gegevens en de praktijk van emissie-inventarisaties verschilt tussen lokale 

overheden, regio's en landen.  

 

Als u bijvoorbeeld geen energieverbruikgegevens beschikbaar heeft op het niveau van de individuele 

sectoren (residentieel, tertiair, enz.) in de macrosector 'Gebouwen, uitrusting/installaties en Industrie', 

dan kunt u de opgetelde gegevens rapporteren op het niveau van de macrosector. U kunt hiervoor in 

het online model klikken op de knop 'subtotalen bewerken' en de energieverbruikgegevens per 

energiedrager opgeven die betrekking hebben op 'Gebouwen, uitrusting/installaties en Industrie'. 

Hetzelfde geldt als uw gegevens met betrekking tot niet zijn opgesplitst in gemeentelijk wagenpark, 

openbaar vervoer, particulier en commercieel transport. In dat geval kunt u de totaalcijfers van de 

sector 'Transport' invoeren. Vink ook de keuzeopties aan, die betrekking hebben op de individuele 

sectoren in uw subtotaal op macrosectorniveau, zelfs als uw gegevens geen verder detail bieden, om 

te laten zien welke sectoren in uw inventarisatie in het online model zijn opgenomen.  

 

Het wordt sterk aanbevolen om tabel A zo compleet mogelijk in te vullen met beschikbare 

energieverbruikgegevens. Alleen met complete modellen kunnen irrelevante cijfers samengebracht 

worden over de prestaties van ondertekenaars van het Convenant om deze op nationaal, Europees 

en internationaal niveau te communiceren. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

In de emissie-inventarisatie moeten de sleutelsectoren van het Convenant 

opgenomen worden. Als er extra sectoren toegevoegd worden, moeten acties 

die gerelateerd zijn aan deze sectoren, in het actieplan worden opgenomen. De 

gegevens moeten betrekking hebben op de vier sleutelsectoren, plus andere 

sectoren waarin u actie wilt ondernemen, zodat de resultaten van die acties 

weerspiegeld worden in de Monitoring emissie-inventarisaties. 
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B) ENERGIEVOORZIENING  

Gelieve in het online model de opties te kiezen, die de diversiteit beschrijven in uw 

energievoorziening door de desbetreffende keuzeopties aan te vinken. In de Excel-versie van de 

sjabloon worden de volledige tabel weergegeven en kunt u ervoor kiezen om de tabellen te verbergen, 

die niet van toepassing zijn op uw situatie. Als uw lokale overheid geen groene elektriciteit koopt of als 

er geen lokale energiecentrales zijn, kunt u direct verder gaan naar deel C. CO2-emissies. 

 

 

 

Naargelang de aangevinkte opties zult u meer informatie moeten verstrekken. Tabel 5 geeft een lijst 

met de opties met betrekking tot energievoorziening en de desbetreffende tabellen die in het model 

ingevuld moeten worden. 

 

Tabel 5 – Opties met betrekking tot energielevering en de desbetreffende tabellen die in het model ingevuld 

moeten worden. 

Opties energievoorziening Tabel 

Gemeentelijke aankoop van gecertificeerde groene energie B1 

Lokale/verspreide 

elektriciteitsproductie 

Wind 

B2 
Waterkracht 

Zonnepanelen 

Geothermische energie 

Warmtekrachtkoppeling 
B3 

Andere 

Lokale warmte-/koudeproductie 

Warmtekrachtkoppeling 

B4 Stadswarmte (alleen verwarming) 

Andere 

 

 

B1. Gemeentelijke aankoop van gecertificeerde groene energie 

Geef de hoeveelheid aangekochte elektriciteit (in MWh) op als de lokale overheid gecertificeerde 

groene elektriciteit aankoopt. Gecertificeerd groene elektriciteit betekent elektriciteit geproduceerd uit 

hernieuwbare energiebronnen, gedekt door oorsprongscertificaten zoals bedoeld in artikel 15 van 

Richtlijn 2009/28/EG. 
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Als u IPCC-emissiefactoren gebruikt, dan is de emissiefactor van gecertificeerde groene elektriciteit 

standaard nul. Als u LCA-emissiefactoren gebruikt, moet u de CO2-emissiefactor voor de 

aangekochte elektriciteit opgeven. 

 

 

 

 

B2. Lokale/verspreide elektriciteitsproductie (alleen hernieuwbare energie) 

In het geval van elektriciteit die uitsluitend opgewekt wordt met hernieuwbare energiebronnen, moet 

u de desbetreffende hoeveelheid lokaal opgewekte elektriciteit (in MWh) opgeven. U kunt de 

hoeveelheid rapporteren per type opwekkingscentrale of alleen het totaal, indien er geen gedetailleerd 

informatie beschikbaar is. 

 

Als u IPCC-emissiefactoren gebruikt, dan is de emissiefactor van hernieuwbare elektriciteit 

standaard nul. Als u LCA-emissiefactoren gebruikt, moet u de CO2-emissiefactor voor de 

gegenereerde hernieuwbare elektriciteit opgeven. 

 

Als u twijfelt of u opwekkingscentrales met hernieuwbare energiebronnen in de inventarisatie 

moet opnemen, kunt u de besluitvormingsboom uit het Handboek (Deel II, subhoofdstuk over 

Emissiefactoren) gebruiken. 

 

B3. Lokale/verspreide elektriciteitsproductie 

In het geval van Warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK), waarbij tegelijkertijd warmte en 

elektriciteit wordt opgewekt, of eventuele andere, niet-opgesomde centrales moet u hier de 

hoeveelheid opgewekte elektriciteit (in MWh) uit zowel hernieuwbare als niet hernieuwbare 

energiebronnen opgeven. Omdat sommige WKK-centrales op twee soorten brandstof draaien 

(of een reservebrandstof gebruiken), wordt het relevant om elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare en niet-hernieuwbare bronnen te onderscheiden. Verder moet u ook de 

hoeveelheid energiebronnen die gebruikt worden om energie op te wekken (in MWh) opgeven, 

evenals de hoeveelheid CO2-emissies (in ton) die betrekking heeft op de 

elektriciteitsopwekking (zowel uit hernieuwbare als niet-hernieuwbare energiebronnen). 

 

Bij WKK-centrales rapporteert u hier alleen de opgewekte elektriciteit, terwijl de warmte/koude 

wordt ingevuld in de volgende tabel (B4). U moet afzonderlijke cijfers rapporteren voor de 

hoeveelheden energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit (in tabel B3) en voor de 

opwekking van warmte (in tabel B4). Het wordt aanbevolen om de formule in het Handboek 

(Deel II, subhoofdstuk over Emissiefactoren) te gebruiken om het brandstofverbruik te kunnen 

toewijzen aan elektriciteit en warmte-/koudeproductie. 

 

Als u twijfelt of u elektriciteitsopwekking uit WKK-centrales in de inventarisatie moet opnemen, 

kunt u de besluitvormingsboom uit het Handboek (Deel II, subhoofdstuk over Emissiefactoren) 

gebruiken. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat hier alleen groene elektriciteit die wordt 

aangekocht door de lokale overheid, opgenomen moet worden. Groene 

elektriciteit die aangekocht wordt door andere actoren, moet hier niet bijgeteld 

worden. 

 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
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B4. Lokale warmte-/koudeproductie 

Als warmte/koude wordt geleverd als handelswaar aan eindgebruikers binnen het grondgebied 

van de lokale overheid, moet u de hoeveelheid warmte/koude die is opgewekt (in MWh) uit 

zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare energiebronnen opgeven. Verder moet u ook de 

hoeveelheid energiebronnen die gebruikt worden om warmte/koude op te wekken (in MWh) 

opgeven, evenals de hoeveelheid CO2-emissies (in ton) die betrekking heeft op de warmte-

/koudeopwekking (zowel uit hernieuwbare als niet-hernieuwbare energiebronnen). 

 

 

 

 

 
  

Hier moet opgemerkt worden dat in principe de totale hoeveelheid opgewekte 

warmte/koude dicht in de buurt moet liggen van de verbruikte warmte/koude, 

welke in tabel A gerapporteerd is. 
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C) CO2-EMISSIES 
 

C1. Emissiefactoren 

Geef de emissiefactoren op, die u heeft gebruikt voor de berekening van uw CO2-emissies. U kunt 

de standaard brandstofemissiefactoren visualiseren boven uw invoervelden in tabel C1. De 

emissiefactoren worden weergegeven op basis van de eerder gekozen emissiefactorbenadering en 

eenheid van rapportage. Als u deze standaardwaarden gebruikt, kunt u deze eenvoudigweg 

selecteren.   
 

In bijlage I staat een lijst met standaard emissiefactoren, waaronder van elektriciteit. Deze 

emissiefactoren kunnen vervangen worden door landspecifieke emissiefactoren, of u kunt uw eigen 

emissiefactoren ontwikkelen op basis van gedetailleerde eigenschappen van gebruikte brandstoffen in 

uw eigen grondgebied. 
 

Met betrekking tot de emissiefactor van elektriciteit dient u uw nationale emissiefactor voor 

elektriciteit (NEEFE) en, indien van toepassing, uw plaatselijke emissiefactor voor elektriciteit op te 

geven (EFE). Het laatste geldt alleen als er binnen het grondgebied van uw lokale overheid 

plaatselijke energieopwekkingcentrales staan. Tabel 6 geeft een overzicht van zowel nationale als 

lokale emissiefactoren voor elektriciteit. 
 

Tabel 6 – Onderscheid tussen nationale en lokale emissiefactoren voor elektriciteit. 

Emissiefactor Definitie Wanneer toepassen? 

Nationaal 

(NEEFE) 

Emissiefactor voor niet lokaal geproduceerde 

elektriciteit. Deze verwijst naar de energiemix 

die gebruikt wordt om elektriciteit te produceren 

voor het nationale of regionale netwerk. 

Indien er geen lokale 

elektriciteitsopwekking en geen 

gemeentelijke groene aankopen van 

elektriciteit zijn. 

Lokaal  

(EFE) 

Emissiefactor bijgesteld voor lokaal opgewekte 

elektriciteit en/of groene elektriciteitsaankopen. 

Als u binnen het grondgebied van uw 

lokale overheid lokale 

elektriciteitsopwekking en/of 

gemeentelijke aankoop van gecertificeerd 

groene elektriciteit heeft. 

 

De lokale emissiefactor voor elektriciteit wordt berekend met de formule die beschreven wordt in 

het  Handboek (Deel II, subhoofdstuk over Emissiefactoren). 
 

Op dezelfde manier moet de emissiefactor voor warmte/koude (EFH) een weerspiegeling zijn van 

de energiemix die gebruikt wordt voor de opwekking van warmte/koude, zoals bedoeld in tabel A. 

Deze wordt berekend met de formule in het  Handboek (Deel II, subhoofdstuk over Emissiefactoren). 
 

C2. Inclusie van niet-energiegerelateerde sectoren 

Op vrijwillige basis mag u niet-energie gerelateerde emissiebronnen in de inventarisatie opnemen, 

indien uw actieplan acties bevat om deze emissies terug te dringen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen 

om CH4-emissies uit stortplaatsen op te nemen, als een van uw acties het terugwinnen van gas uit 

stortplaatsen is.   
 

Vink het vakje alleen aan als u emissiefactoren uit de lijst in tabel 8 wilt rapporteren. 
  

http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
http://www.burgemeestersconvenant.eu/Covenant-technisch-materiaal.html
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Voorbeeld van een gewogen emissiefactor: Als aardgas in twee sectoren verbruikt 

wordt: 'Gemeentelijke gebouwen, uitrusting/installaties' en 'Transport', dan verschillen 

de respectievelijke emissiefactoren. De eerste heeft betrekking of stationaire 

verbranding en de tweede op mobiele verbranding. In dit voorbeeld kan de 

emissiefactor van aardgas gerapporteerd in tabel C1 berekend worden door de totale 

emissies (26.502 tCO2 eq.) te delen door het totale energieverbruik (130.000 MWh), 

met als resultaat 0,204 tCO2eq/MWh. 
 

Sector 
Totaal energieverbruik 

(MWh) 
Emissiefactor 
(tCO2eq/MWh) 

Emissies 
(tCO2eq) 

Gemeentelijke 
gebouwen 

100,000 0.202 20.200 

Vervoer 30.000 0.210 6.302 

Totaal 130.000 - 26.502 

 

Tabel 7 – Sectoren die niet gerelateerd zijn aan energieverbruik. 

Sector Beschrijving 

Afvalmanagement 
Betreft emissies die niet gerelateerd zijn aan energieverbruik, zoals CH4 uit 

stortplaatsen. 

Afvalwaterbeheer  
Betreft emissies die niet gerelateerd zijn aan energieverbruik, zoals CH4 en 

N2O uit waterzuiveringsinstallaties. 

Anders niet-

energiegerelateerd 

Betreft alle andere niet-energiegerelateerde sectoren. In deze cel kunt u 

negatieve getallen invoeren, indien u emissiereductie wilt rapporteren die 

behaald is door bijvoorbeeld groene infrastructuur (niet aanbevolen voor het 

behalen van de minimumdoelstelling van 20% en alleen als u een specifieke 

methodiek en gegevens hebt om alle veranderingen in de 

koolstofvoorraad binnen het grondgebied te meten ). 

 

 
 

C3. Emissie-inventarisatie 

In het online model kunt u na het invullen van alle bovenstaande gegevens op de knop 'Emissietabel 

genereren' klikken.  De resultatentabel emissie-inventarisatie wordt automatisch berekend als het 

product van het totale energieverbruik gerapporteerd in tabel A en de bijbehorende 

emissiefactor gerapporteerd in tabel C1. De formules zijn eveneens opgenomen in de Excel-versie 

van het model. Als door het geïntegreerde controlesysteem problemen met de gegevens worden 

geïdentificeerd, ontvangt u in deze fase in het online model de desbetreffende melding. 
 

Er moet opgemerkt worden dat indien één van de energiedragers in Tabel A betrekking heeft of twee 

of meer energiedragers, afhankelijk van de sector (bv. verschillende fossiele brandstoffen onder de 

kolom 'andere fossiele brandstoffen'), dan wordt het aanbevolen een gewogen emissiefactor voor die 

energiedrager te berekenen. U moet daarom verschillende berekeningen maken met de verschillende 

energiedragers en hun desbetreffende emissiefactoren, en deze gemiddelde emissiefactor in tabel C1 

rapporteren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Er moet opgemerkt worden dat indien niet-energiegerelateerde sectoren zoals 

afval- en afvalwaterbeheer worden meegenomen, de emissies hiervan 

gerapporteerd moeten worden in CO2-equivalent. 
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MITIGATIEACTIES 
 

 

1) Titel  

Geef hier de titel van uw actieplan. 

 

2) Datum van formele goedkeuring 

Geef hier de datum aan van goedkeuring door de Gemeenteraad (of gelijkwaardig besluitvormend 

orgaan voor andere subnationale niveaus). Er dient opgemerkt te worden dat uw plan pas ingediend 

mag worden, als het is goedgekeurd door de Gemeenteraad. In dit veld mag u geen 

goedkeuringsdatum in de toekomst invoeren. 

 

3) Besluitvormend orgaan dat het plan goedkeurt 

Geef de naam van de besluitvormend orgaan dat het plan goedkeurt.    

 

4) Webpagina 

Voer de link in waar meer informatie over uw actieplan gevonden kan worden. 

 

5) Business-as-usual projecties (indien van toepassing) 

Een referentie- of ‘Business as usual’-scenario wordt gedefinieerd als een projectie van de 

energievraag en CO2-emissies onder de veronderstelling van doorlopende huidige tendensen in de 

bevolking, economie en technologie, en het niet van kracht worden van wijzigingen in het huidige 

energie- en klimaatbeleid. Dit wordt gewoonlijk het 'niets doen'-scenario genoemd. Als u deze 

benadering hebt gebruikt voor het opstellen van uw actieplan, kunt u hier uw projecties in termen van 

totaal energieverbruik (in MWh) en CO2-emissions (in ton) voor de periode(s) die met uw 

doelstelling(en) overeenstemmen, bv. voor 2020, 2030 en/of andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dublin heeft een benadering op 

scenariobasis gebruikt. Er werden 

drie scenario's uitgewerkt: Business-

as-usual; Scenario 1 waarin een 

reeks acties voorgesteld worden, die 

eenvoudig geïmplementeerd kunnen 

worden, zowel in termen van kosten 

als complexiteit; en Scenario 2 waarin 

alle maatregelen van Scenario 1 

staan, plus duurdere acties die grotere 

CO2-reducties kunnen opleveren. 

Dublin City Council & Codema, 2010, ‘Dublin City Sustainable Energy Action Plan 2010-2020’   
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6) Opmerkingen over methodiek 

Beschrijf hier eventuele opmerkingen over de methodiek die u relevant acht voor het begrijpen van uw 

actieplan. 
 

7) Schatting van de impact van acties binnen de tijdspanne(s) van uw plan  

Als u alleen de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies hebt bijgevoegd, geeft u hier de 

schattingen van de impact van uw acties in verhouding tot het basisjaar. Dit wordt optie 1 genoemd 

en deze optie wordt standaard geselecteerd. Als uw basisjaar echter verder weg ligt en als u tevens 

een of meerdere Monitoring emissie-inventarisaties (MEI's) heeft berekend, kunt u de schatting van 

de impact van uw acties rapporteren in verhouding tot de gegevens die zijn gerapporteerd in de MEI's. 

Dit wordt optie 2 genoemd. Dit wordt optie 2 genoemd. Uit het vervolgkeuzemenu kunt u kiezen naar 

welke emissie-inventarisatie de schattingen verwijzen. Bij het gebruik van optie 2 zijn de 

gerapporteerde acties diegene die nodig zijn om de kloof tussen de emissies tijdens één van de 

recente monitoringjaren en 2020 te dichten, terwijl de doelstelling tevens berekend wordt op basis 

van de IUE. 
 

 
 

De volgende voorbeelden kunnen u helpen te bepalen in welke gevallen optie 2 de juiste keuze kan 

zijn. 
 

Voorbeeld 1: De emissies zijn aanzienlijk 

verlaagd tussen de IUE en een recente MEI. 

Volgens optie 2 rapporteert u alleen de acties die 

nodig zijn om het gat tussen het MEI-jaar en de 

doelstelling voor 2020 te dichten. Merk op dat als 

er tussen de IUE en het MEI-jaar al een 

aanzienlijke reductie is bereikt, voorafgaand aan 

implementatie van het actieplan, het wordt 

aanbevolen een ambitieuzer doelstelling te 

bepalen voor 2020 dan het minimum van 20%. 

Voorbeeld 2: De emissies zijn aanzienlijk 

toegenomen tussen de IUE en een recente 

MEI. 

In dit geval, als u de evolutie tussen de IUE en 

het MEI-jaar niet in aanmerking neemt, loopt u 

het risico de benodigde reductie aanzienlijk te 

onderschatten om de doelstelling van 2020 te 

behalen. Het wordt daarom aanbevolen om te 

rapporteren over de benodigde CO2-reductie om 

de kloof tussen het MEI-jaar en 2020 te dichten. 

In de onderstaande grafiek kunt u het verschil in 

schattingen naargelang de verschillende opties 

beter visualiseren. 

  

Afbeelding 5 - CO2 reductie benodigd volgens Optie 1 Afbeelding 6 - CO2 reductie benodigd volgens Optie 1 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat voor de ondertekenaars uit EU-landen, de CO2-

reductiedoelstelling bepaald wordt ten opzichte van de emissies van het basisjaar 

(BEI) en niet ten opzichte van het 'Business-as-usual'-scenario. 
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en Optie 2 - Voorbeeld 1. en Optie 2 - Voorbeeld 2. 

 

Als u de impact van uw acties daarentegen hebt geraamd ten opzichte van een 'Business-as-usual' -

scenario, dan zult u optie 3 kunnen selecteren.  

 

Als uw actieplan meer dan één doelstelling omvat, wordt het ten stelligste aanbevolen om dezelfde 

aanpak te behouden om de impact van uw acties in de verschillende tijdspannes te ramen.  

 

 

 

 

8) Belangrijkste acties 

Deze tabel richt zich op het samenvatten van informatie met betrekking tot de acties die zijn gepland 

in uw actieplan, zowel op de korte als op de lange termijn. Als uw plan een groot aantal acties bevat, 

kunt u hier alleen die acties rapporteren waarvan u vindt dat ze de belangrijkste zijn. In de totalen per 

sector moeten echter alle geplande acties in uw actieplan vermeld staan. Voor uw gemak kunnen 

vergelijkbare acties gegroepeerd worden (bv. installatie van zonnepanelen op het dak van 10 

gemeentelijke gebouwen, voor een totale geïnstalleerde capaciteit van 80 kW). 

 

Afhankelijk van uw Convenantverbintenissen, d.w.z. 2020, 2030 en/of een ander jaar, zal u gevraagd 

worden om de geraamde impact van uw acties te bezorgen tegen de in uw plan vastgelegde 

tijdspanne(s).  

 

Ten eerste moet u de tabel invullen met gegevens op sectorniveau. Dit betekent dat voor elke 

sector waarvoor acties zijn gedefinieerd in uw plan, u de totale geschatte implementatiekosten (in 

euro's) moet rapporteren; de geschatte energiebesparingen (in MWh/jaar), de opgewekte 

hoeveelheid hernieuwbare energie (in MWh/jaar) en de CO2-emissiereductie (in ton/jaar) binnen 

de tijdspanne(s) van uw plan. De laatste drie cijfers zijn hierbij verplicht. Het totaal per sector betreft 

de som van de verwachte besparingen van alle geplande acties in uw actieplan voor de 

desbetreffende sector.  Dit hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de som van de acties die zijn 

gerapporteerd in de tabel, omdat u ervoor kunt kiezen alleen de meest significante acties te 

rapporteren.  Het wordt echter sterk aanbevolen schattingen voor zoveel mogelijk sleutelacties in te 

voeren. Een in de tabel opgenomen 'controle'-cel genaamd 'Geraamde reducties die geen verband 

houden met eender welke van de gerapporteerde acties', zal het verschil tonen tussen de totale 

schattingen vermeld per sector en het totaal van de schattingen van de gerapporteerde voornaamste 

acties.   

 

  

 

 

 

 

Er moet opgemerkt worden dat als u een doelstelling per capita vaststelt, de 

CO2-reductie gerapporteerd moet worden in absolute waarden en berekend 

door middel van het vermenigvuldigen van de reductie per capita met de 

geschatte bevolking in het doeljaar. 

Merk op dat het actieplan acties dient te bevatten, die gericht zijn op de 

sleutelsectoren in het Convenant: Gemeentelijke gebouwen en 

uitrusting/installaties, Tertiaire gebouwen en uitrusting/installaties, Woonhuizen, 

en Transport. 
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De volgende stap is het toevoegen van uw belangrijkste (sleutel)acties. Hiervoor klikt u in de online 

sjabloon onder de desbetreffende sector op het pictogram 'Actie toevoegen':     . Als u een actie wilt 

verwijderen, gebruikt u het pictogram ‘Actie verwijderen’:      Voor het bewerken van een actie gebruikt 

u het pictogram 'Actie bewerken':     .  

 

Elke keer dat u op ‘Actie toevoegen’ klikt in de online sjabloon, gaat u naar een specifiek 

actieformulier. In Tabel 8 staat de informatie die u voor elke actie aan moet leveren. Na het invullen 

van het formulier wordt u weer naar de tabel geleid, waarin uw actie opgenomen zal zijn.  

 

 

 

Tabel 8 – Verplichte velden voor rapportage over mitigatieacties. 

Veld Beschrijving  

Naam* Vul de titel van uw actie in. 

Interventiegebied* 

Kies uit het vervolgkeuzemenu het specifieke interventiegebied van uw actie. 

Als uw actie bijvoorbeeld gericht is op „warmte-isolatie van woonhuizen”, 

kiest u als interventiegebied de 'bouwschil'.** ** 

Beleidsinstrument* 

Kies uit het vervolgkeuzemenu welk beleidsinstrument gebruikt wordt om uw 

actie te implementeren. Als uw actie bijvoorbeeld gericht is op 'warmte-

isolatie van woonhuizen', kunt u bijvoorbeeld besluiten tot een nieuwe 

bouwverordening voor nieuwe huizen. Het beleidsinstrument is in dit geval 

'bouwnormen'. Als u acties voor ogen heeft die niet in een beleidsinstrument 

vallen, kunt u 'niet van toepassing' kiezen. 

Oorsprong van de actie * 

U kunt in het vervolgkeuzemenu het overheidsniveau kiezen waarop de actie 

is geïnitieerd. Met dit veld wordt ingeschat in hoeverre de actie afhankelijk is 

van andere beleidsniveaus. Als er bijvoorbeeld een nationale wetgeving 

bestaat over het implementeren van zonneboilers op nieuwe gebouwen en 

als u deze actie in uw actieplan heeft opgenomen, dan moet u 'Anders 

(nationaal, regionaal...)' selecteren. Als u bussen wilt vervangen door 

efficiëntere/lage uitstoot bussen en als deze beslissing genomen wordt door 

de Gemeenteraad, dan kiest u 'Lokale overheid'.  

Verantwoordelijk orgaan* 

Geef de naam van het verantwoordelijke orgaan voor het implementeren van 

elke actie. Binnen uw actieplan moeten verantwoordelijkheden toegewezen 

worden aan de verschillende afdelingen van uw lokale overheid. Dit kunnen 

ook derden zijn, zoals energiebedrijven, leveranciers van energiediensten 
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Veld Beschrijving  

(ESCo's), lokale energieagentschappen of provincies/regio's. 

Tijdskader implementatie * 
Geef het start- en eindjaar van elke actie aan, om te kunnen differentiëren 

tussen acties op de korte, middellange en lange termijn.  

Geschatte implementatiekosten 

Geef een schatting van de implementatiekosten van elke actie (in euro's). 

Implementatiekosten heeft betrekking op het benodigde kapitaal of 

oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag om de actie te implementeren, plus de 

bijbehorende bedrijfskosten, tijdens het tijdskader van de implementatie van 

een dergelijke actie. De implementatiekosten omvatten zowel investeringen 

als niet-investeringskosten. Deze informatie geeft een zekere indicatie van 

welke acties het meest kostenefficiënt zijn.  

Schattingen 

voor de 

tijdspanne(s) 

van het plan 

Energiebesparingen 

Geef de geschatte energiebesparingen (in MWh/jaar), de geproduceerde 

energie uit hernieuwbare bronnen (in MWh/jaar) en de CO2-emissiereductie 

(in ton/jaar) tegen de tijdspanne van uw plan, d.w.z. 2020, 2030 en/of een 

ander jaar. Merk op dat de gegevens over energiebesparingen en productie 

van energie uit hernieuwbare bronnen afhankelijk zullen zijn van het type 

actie. Als u acties voorziet voor de plaatsing van zonnepanelen op 

gebouwen, zal dit leiden tot productie van hernieuwbare energie, maar niet 

tot energiebesparingen. In dit geval rapporteert u alleen over de verwachte 

hoeveelheid geproduceerde energie en de bijbehorende CO2-

emissiereductie, terwijl de energiebesparingen nul zullen blijven. 

Productie van 

energie uit 

hernieuwbare 

bronnen 

CO2-reductie 

* Verplichte velden 
** Voor een gedetailleerde lijst met categorieën en voorbeelden zie bijlage II. 
 

In het geval van acties die zijn toegevoegd onder de transportsector, kunt u nog altijd een keuzeoptie 

in de online sjabloon aanvinken om uw actiedoelstellingen te rapporteren voor het gemeentelijk 

wagenpark, het openbaar vervoer of particulier en commercieel transport.  
 

Bovendien kunt u optioneel identificeren, welke van uw opgesomde mitigatieacties eveneens positieve 

gevolgen hebben inzake klimaataanpassing op uw grondgebied. U kan dit doen door die acties te 

selecteren aan het einde van de tabel onder het veld genaamd 'Actie die aanpassing eveneens 

beïnvloedt'.  
 

In het geval van acties die zijn toegevoegd onder de transportsector, kunt u nog altijd een keuzeoptie 

aanvinken om uw actiedoelstellingen te rapporteren voor het Maatstaf van Uitmuntendheid (MvU) 

door het pictogram 'Selecteren als Maatstaf van Uitmuntendheid'      te gebruiken: aan het eind van de 

desbetreffende rij in de tabel. Maatstaven van Uitmuntendheid zijn acties die uw lokale overheid met 

succes geïmplementeerd heeft en dit geleid hebben tot significante verbeteringen. Alleen lopende 

en voltooide acties kunnen gemarkeerd worden als MvU.  
 

Nadat u op het pictogram klikt om een actie als MvU te selecteren in de online sjabloon, bladert u naar 

het MvU-formulier waarin u meer gedetailleerde informatie over uw actie kunt invoeren, zoals als 

korte beschrijving, financieringsbronnen en de belangrijkste cijfers. U kunt tevens links invoegen waar 

meer informatie staat, een afbeelding, link naar een video of een PDF-bestand uploaden. In de Excel-

versie van de sjabloon zult naar het MvU-tabblad moeten gaan.   
 

De belangrijkste cijfers in het MvU-formulier zijn vooral cijfers met betrekking tot energie en financiën. 

De belangrijkste energiecijfers zijn diegenen die al in de SEAP-tabel staan, zoals 

energiebesparingen, geproduceerde hernieuwbare energie en CO2-emissiereductie. Deze velden 
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moet verplicht ingevuld worden.  Er is een optioneel veld gerelateerd aan het aantal direct 

gecreëerde banen. Dit heeft betrekking op banen die direct gecreëerd zijn als gevolg van de 

implementatie van maatregelen ten aanzien van energiebesparing of hernieuwbare energie, zoals 

technici die werken met uitrusting en installaties, energieaccountants, operatoren van openbaar 

vervoer, ontwerpers, architecten en bouwspecialisten van groene gebouwen. U kunt tevens andere 

cijfers invoeren waarvan u vindt dat ze relevant zijn voor uw desbetreffende actie. Dit is bijvoorbeeld 

het aantal passagierkilometers afgelegd per openbaar vervoer of het aantal kilometer fietspaden. De 

belangrijkste financiële cijfers geven gemeenten de mogelijkheid om de meest kostenefficiënte 

maatregelen te tonen, die ze geïmplementeerd hebben. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 

belangrijkste financiële cijfers verwijzen we naar tabel 9 en 10. Deze cijfers zijn niet verplicht. Als u de 

gegevens in tabel 9 invult, zal het systeem automatisch de uitvoercijfers berekenen, zoals beschreven 

in tabel 10. 
 

Tabel 9 – Beschrijving van de invoer financiële cijfers die worden meegenomen in het formulier Maatstaf van 
Uitmuntendheid.  

Invoerveld Beschrijving 

Verwachte 

levensduur van de 

actie 

Aantal jaar dat de actie zal leiden tot energiebesparingen of verlaging van CO2-

emissies. 

Toegepaste 

rentevoet 

Rentevoet die wordt toegepast voor het verdisconteren van de financiële besparingen 

en investeringskosten. Dit percentage wordt gebruikt om de Contante Waarde van 

financiële besparingen en de Netto Contante Waarde van investeringen te berekenen. 

Eerste 

investeringsjaar 
Het jaar waarin de eerste investering plaatsvindt (jaar 0). 

Financiële 

besparingen 
De som van de jaarlijkse energiebesparingen (EB) maal de energieprijs (EP)*.  

Investeringskosten 
Extra investeringen gekoppeld aan de verbetering van de efficiëntie of de verlaging van 

CO2-emissies. 

Extra kosten 

Kosten die niet gerelateerd zijn aan de financiering van de maatregel, zoals kosten om 

een artikel in goede staat en/of goede werking te houden. (Onderhoud en 

bedrijfskosten/FTE, enz.) 

* Opmerking: Gebruik indien mogelijk de Energieprijs (EP) die gerelateerd is aan de actie in elk jaar. Gebruik anders de EP in 
jaar 1 als ijkjaar voor de EP in de resterende jaren.  
 

Tabel 10 – Beschrijving van de uitvoer financiële cijfers die worden meegenomen in het formulier Maatstaf van 

Uitmuntendheid.  

Uitvoerveld Beschrijving 

Contante waarde (CW) 

van financiële 

besparingen 

Som van de jaarlijkse energiebesparingen (EB) maal de energieprijs (EP), 

verdisconteerd naar de contante waarde, volgens de formule: 

F = ∑t=1…n  (EB*EP)/ (1+i)t 
Waarbij: 
EB = jaarlijkse energiebesparingen   
EP = energieprijs  
i = rentevoet 
t = investeringsjaren of jaren financiële besparingen 
n = levensverwachting van de investering of financiële besparing   



38 

 

Uitvoerveld Beschrijving 

Netto contante waarde 

(NCW) van investering 

Totale financiële besparingen minus totale investeringskosten, berekend over de 

levensverwachting en terugverdisconteerd naar de huidige waarde, berekend met 

de formule: 

NCWI = F - ∑t=1…n  It/ (1+i)t  

Waarbij: 
It = investering in jaar t 
i = rentevoet 
t = investeringsjaren of jaren financiële besparingen 
n = levensverwachting van de investering of financiële besparing 

Verdisconteerde 

terugbetalingsperiode 

 

Aantal jaar om de investering terug te betalen. Deze waarde wordt berekend met 

de huidige waarde van de (cumulatief verdisconteerde) cashflow, waarbij de start 

van de eerste periode genomen wordt als nulpunt in de formule: 

Verdisconteerde terugbetalingsperiode =  A+ 
𝐵

𝐶
 

Waarbij: 
A = laatste periode met een negatieve verdisconteerde cumulatieve cashflow 
B = absolute waarde van de verdisconteerde cumulatieve cashflow aan het eind van 
periode A 
C = verdisconteerde cashflow tijdens de periode na A 

Rendement op 

investering (ROI) 

Berekend in % per jaar. Verwachte (verdisconteerde) financiële besparingen 

minus het (verdisconteerde) bedrag dat oorspronkelijk geïnvesteerd is, gedeeld 

door het (verdisconteerde) bedrag dat oorspronkelijk geïnvesteerd is, 

vermenigvuldigd met honderd.  

 

Na het invullen van het formulier wordt uw Maatstaf van Uitmuntendheid onmiddellijk geïntegreerd in 

de online catalogus van Maatstaven van Uitmuntendheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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MITIGATIERAPPORT 
 

Het Mitigatierapport wordt gegenereerd zodra de drie delen van uw model compleet zijn ('Strategie', 

'Emissie-inventarisaties' en 'Mitigatie-acties'). Het is gericht op het presenteren van de informatie uit 

het model op een visuele en beknopte wijze. Hier wordt in één oogopslag getoond, met 

samenvattende cijfers en grafieken, wat de belangrijkste resultaten van de IUE en de sleutelacties in 

uw actieplan zijn. Afbeelding 8 en 9 tonen een schermafdruk van het uiteindelijke rapport.  
 

In de online sjabloon kunt u kiezen, welke grafieken u wilt tonen door de keuzeopties ‘publiceren’ aan 

te vinken. Deze worden dan weergegeven in de online Catalogus van actieplannen, in uw 

desbetreffende openbare ondertekenaarsprofiel. Zo kunt u uw voortgang en resultaten zichtbaar 

maken voor een groot publiek, zelfevaluaties aanmoedigen en inzichtelijk delen van de 

gerapporteerde gegevens mogelijk maken 
 

 

 

 

 

  

Er moet opgemerkt worden dat het detailniveau in de grafieken die u in het 

samenvattende rapport visualiseert, afhankelijk zijn van het aggregatieniveau 

van de ingevoerde gegevens in het model. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Belangrijkste resultaten van de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 – Grafische weergave van de resultaten van de emissie-inventarisatie.  

1) Broeikasgasemissies en uiteindelijk 

energieverbruik per hoofd van de 

bevolking 

 

 

 

2) Opdeling per sector van de 

broeikasgasemissies 

 

 

 

 

3) Opdeling per sector van het totale 

energieverbruik 

 

 

 

4) Opdeling van het totale 

energieverbruik per energiedrager 

(elektriciteit, warmte/koude, fossiele 

brandstoffen en hernieuwbare bronnen) 

 

 

5) Aandeel van de lokale 

energieproductie (indien gerapporteerd) 

in het totale energieverbruik en de 

lokale productie van elektriciteit en 

warmte/koude (hernieuwbaar en niet-

hernieuwbaar) 
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Belangrijkste elementen van het SECAP over klimaatmitigatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8 – Grafische weergave van de belangrijkste elementen van uw SECAP over klimaatmitigatie. 

 

Zodra het rapportageproces is voltooid, moet u de gegenereerde grafieken zorgvuldig reviseren om 

eventuele vergissingen of niet-ingevulde velden op te sporen. 

 

Indien nodig kunt u tevens uitleg en/of analytisch commentaar toevoegen in het hiervoor bedoelde 

tekstvak, zodat de grafieken en tabellen beter te begrijpen zijn. U kunt deze opmerkingen eveneens 

publiceren op uw openbaar profiel. 

 

 

6) Doelstelling voor verlaging van 

broeikasgasemissies in 

procentuele waarden en in aantal 

ton per hoofd van de bevolking 

 

7) Opdeling per sector van de 

verwachte broeikasgasemissie-

verlaging tegen 2020 

 

8) Vergelijking van het basisjaar 

van broeikasgasemissies met de 

verwachtingen in 2020 in termen 

van i) business-as-usual scenario 

(indien van toepassing) en ii) de 

implementatie van de 

omschreven maatregelen in de 

SECAP. 

 

Ruimte voor opmerkingen 
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AANPASSINGSSCOREBORD 
 

Het doel van het Aanpassingsscorebord is om een momentopname te tonen van de stand van 

zaken ('status') voor het lokale bestuur met betrekking tot het aanpassingsproces. In deze tab zult u 

een zelfevaluatiechecklist invullen, waarbij u gebruik zult maken van het (hieronder nader toegelichte) 

schaalsysteem A-B-C-D. 
 

 
 

Geef uw status (van A tot D zoals hierboven beschreven) in het gedeelte Zelfcontrole van de Status 

in voor elke actie die er ondernomen moet worden krachtens de verschillende stappen in de 

aanpassingscyclus. Uw gemiddelde score zal daarop automatisch berekend worden. Verder kunt u 

in het gedeelte Opmerkingen ook meer details vermelden in verband met de huidige vorderingen, 

volgende stappen en/of domeinen die vatbaar zijn voor verbetering (optioneel).  

 

 
 
 

De gemiddelde status voor elke stap wordt daarna dan gevisualiseerd via het (automatisch 

gegenereerde) webdiagram bovenaan rechts van uw scherm. Dit toont u de domeinen die in sterkere 

mate gedekt werden (in het groen), evenals de domeinen waarop u zich naar de toekomst toe wenst 

toe te leggen.   

 

 
 

De volgende tabbladen: 'Strategie', 'Risico's & Kwetsbaarheden' en 'Acties' gaan meer in detail in op 

de verschillende stappen van de aanpassingscyclus.  
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RISICO'S EN KWETSBAARHEDEN 
 

Bij deze tab gaat het om het beschrijven van elke Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse (RKA's) 

die uw lokale overheid tot op heden uitgevoerd heeft. Een RKA bepaalt de aard en de reikwijdte van 

een risico door het analyseren van potentiële gevaren en het beoordelen van de kwetsbaarheid die 

mogelijk een risico zou kunnen vormen voor of schade zou kunnen berokkenen aan personen, 

eigendommen, bestaansmiddelen en de omgeving waarvan zij afhangen. Dit kan de vorm aannemen 

van één enkele analyse of kan ook meerdere analyses omvatten, die bijvoorbeeld per sector verricht 

zouden worden. Daarnaast kan het eveneens verschillende soorten van analyses behelzen, zoals een 

analyse van bepaalde institutionele risico's, een gevarenevaluatie, een retrospectieve analyse van de 

kwetsbaarheden bij extreme weersomstandigheden, zoals een profiel van de lokale klimaatimpact, 

enz. 

 

1) Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse(s) 
 

Als u de eerste tabel invult, gelieve dan het jaar te preciseren, waarin de Risico- & 

Kwetsbaarheidsanalyse werd uitgevoerd. Specificeer de Grenzen van uw risico- & 

kwetsbaarheidsanalyse (bv. gemeente, stedelijke gemeenschap/grootstedelijk gebied, provincie/regio, 

andere) alsook de gebruikte Methode & Bron(nen). 

 

 

 

Als u meer dan drie analyses hebt verricht, gelieve dan een rij aan de tabel toe te voegen (in Excel: 

rechterklikken op de laatste rij en 'invoegen' selecteren).  

 

Uw Risico- & Kwetsbaarheidsanalyse(s) moet(en) naar het Secretariaat van Mayors Adapt verstuurd 

worden (helpdesk@mayors-adapt.eu), omdat de online sjabloon niet beschikbaar is voor rapportage. 

Als u de analyse(s) in kwestie beschikbaar wilt maken onder uw openbare ondertekenaarsprofiel op 

de website van het Burgemeestersconvenant, druk dan op:  in het laatste deel. Zo niet, drukt u 

op: . 

 

 

2) Klimaatrisico's die bijzonder relevant zijn voor uw lokale overheid of regio 
 

Dit deel geeft een overzicht van de huidige en verwachte types van klimaatrisico's. Om de tabel in te 

vullen, moet u eerst de types van klimaatrisico's identificeren, die van belang zijn voor uw lokale 

overheid. Voor die risico's vult u de volgende vier delen van de tabel in: huidig risiconiveau, 

verwachte verandering in intensiteit, verwachte verandering in frequentie en tijdskader waarin u 

verwacht dat de risicofrequentie/-intensiteit zal veranderen, waarbij u gebruikmaakt van de 

voorgestelde vervolgkeuzemenu's. Indicatieve tijdskaders die u kunt gebruiken, zijn o.a. huidig (nu), 

op korte termijn (0-5 jaar), op middellange termijn (5-15 jaar), op lange termijn (meer dan 15 jaar) of 

onbekend. 

 

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Het laatste deel van de tabel (Risicogerelateerde indicatoren) is optioneel en laat u toe om 

specifieker te zijn (hetzij door middel van een korte beschrijving, hetzij aan de hand van een of 

meerdere geselecteerde indicatoren) in verband met de indicatoren die uw lokale overheid zou 

kunnen gebruiken of ontwikkelen en die betrekking hebben op de relevante klimaatrisico's.  

 

 
 

Als u op het icoontje onder de tabel klikt, zult u automatisch naar de 'Indicatoren'-tab geleid worden in 

de rapportagesjabloon, waar u enkele voorbeelden kunt vinden. 

 

 
 

Enkel voorbeelden van indicatoren zijn o.a. (voor de volledige lijst verwijzen we u graag naar bijlage 

IV): 

 Kwetsbaarheidsgerelateerde indicatoren 

- Aantal dagen/nachten met extreme temperaturen 

- Frequentie van hitte-/koudegolven 

- Aantal dagen/nachten met extreme neerslag 

- Aantal opeenvolgende dagen/nachten zonder regen 

 Impactgerelateerde indicatoren 

- Aantal of % (openbare/residentiële/tertiaire) gebouwen en andere infrastructuren 

(transport/energie/water/ICT) dat beschadigd raakte door extreme 

weersomstandigheden/gebeurtenissen 

- % grijze/blauwe/groene gebieden die door extreme 

weersomstandigheden/gebeurtenissen getroffen werden 

- Aantal dagen met onderbrekingen van de openbare dienstverlening 

 

Deze 'Indicatoren'-bijlage is bedoeld als inspiratiebron; geen van deze opgesomde indicatoren zijn 

verplicht, het gaat veeleer om ter illustratie bedoelde voorbeelden. Het gebruik van 
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'kwetsbaarheidsindicatoren' geeft informatie over de mate waarin een lokale overheid kwetsbaar is 

voor klimaatgevolgen, inclusief blootstelling en risicogevoeligheid.  

 

De volgende afbeelding geeft u een voorbeeld van hoe de tabel ingevuld moet worden.  

 

 
 

Als u in de Excel-versie rijen wilt verbergen, die niet van belang zijn voor uw lokaal bestuur, 

rechterklikt u op de rij die u wilt verbergen en drukt u op 'verbergen'.  

 

 
 

3) Kwetsbaarheden van uw lokale overheid of regio 
 

Dit deelt vraagt u om het type van kwetsbaarheden in algemene bewoordingen te beschrijven. Dit kunt 

u interpreteren als de mate waarin een systeem vatbaar is voor nefaste gevolgen van 

klimaatverandering en deze niet kan ondervangen, met inbegrip van klimaatvariabiliteit en extremen. 

 Gelieve bij het Type van Sociaaleconomische Kwetsbaarheid de sociaaleconomische 

kwetsbaarheden van uw gebied (bv. bevolkingssamenstelling, bevolkingsdichtheid, 

economische situatie) te beschrijven, evenals de factoren die deze gewoonlijk nog vergroten. 

 Gelieve bij het Type van Fysieke en Ecologische kwetsbaarheid de voornaamste fysieke 

en ecologische kwetsbaarheden van uw gebied (bv. geografische ligging, topografie, 

ruimtelijke planning, fysieke voorwaarden) te beschrijven, evenals de factoren die deze 

gewoonlijk nog vergroten. 

 

 

 

 

 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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Gelieve in het laatste deel van de tabel de 'Kwetsbaarheidsgerelateerde indicatoren' op te 

sommen. U kunt voorbeelden vinden in de 'Indicatoren'-tab waaraan u automatisch gelinkt bent, 

wanneer u op het icoontje onder de tabel klikt. Voorbeelden van indicatoren vindt u in onderstaande 

tabel (zie bijlage IV voor de volledige lijst).  

 

 
 

4) Verwachte gevolgen voor uw lokale overheid of regio 
 

Dit deel vraagt u om de lijst van beleidssectoren op te sommen, die er voor uw lokaal bestuur 

getroffen zijn. Voor de getroffen beleidssectoren die u kunt identificeren, vult u de vier kolommen 

van de tabel in. U kunt aangeven, welke aspecten van de specifieke sectoren betroffen zijn en hoe via 

de 'Verwacht(e) gevolg(en)'-kolom. De laatste kolom, 'Impactgerelateerde Indicatoren', kan hier 

eveneens voor gebruikt worden en is optioneel. Het laat u toe om specifieker te zijn (hetzij door middel 

van een korte beschrijving, hetzij aan de hand van een of meerdere geselecteerde indicatoren).  

 

 
 

Onderstaande tabel bepaalt de vooraf gedefinieerde beleidssectoren.  

 

 

Tabel 1 – Beschrijving van de sectoren 
 

Sector Beschrijving 

Gebouwen 

Verwijst naar (gemeentelijke/residentiële/tertiaire publieke/private) structuren of groepen 

van structuren, rond ruimten, die ter plaatse permanent gebouwd of opgetrokken 

werden. 

Transport 

Omvat netwerken voor vervoer over de weg, per spoor, in de lucht en over het water 

alsook de aanverwante infrastructuur (bv. wegen, bruggen, hubs, tunnels, havens en 

luchthavens). Het bestaat uit een uitgebreide waaier aan zowel publieke als private 

activa en diensten en sluit alle gerelateerde vaar- en voertuigen uit (net als gerelateerde 

onderdelen en processen). 
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Sector Beschrijving 

Energie 

Verwijst naar de energievoorziening en de hiermee verband houdende infrastructuur 

(productie-, transmissie- & distributienetwerken, voor alle types van energie). Het omvat 

steenkool, ruwe olie, vloeibaar aardgas, raffinagegrondstoffen, additieven, 

aardolieproducten, gassen, hernieuwbare brandstoffen en brandbaar afval, elektriciteit 

en warmte. 

Water 

Verwijst naar de watervoorziening en de hiermee verband houdende infrastructuur. 

Verder slaat het ook op watergebruik (bv. door huishoudens, industrie, 

energieproductie, landbouw, enz.) en beheersystemen voor (afval-, regen) water, met 

inbegrip van riolerings-, drainage- en behandelingssystemen (d.w.z. het proces om 

afvalwater geschikt te maken om aan milieustandaarden of andere kwaliteitsnormen te 

voldoen, alsook om overtollig regen- of stormwater te ondervangen). 

Afval 

Omvat activiteiten die verband houden met het beheer (met inbegrip van de 

verzameling, behandeling en verwijdering) van diverse vormen van afval, zoals vast of 

niet-vast industrieel of huishoudelijk afval, evenals verontreinigde sites. 

Landgebruikplanning 

Proces dat door publieke instanties ondernomen wordt om verschillende opties voor 

grondgebruik te identificeren en te evalueren en ter zake beslissingen te nemen. Daarbij 

wordt onder meer rekening gehouden met economische, sociale en ecologische 

doelstellingen op lange termijn evenals met de implicaties voor verschillende 

gemeenschappen en belangengroepen. Verder omvat dit proces ook de 

daaropvolgende formulering en bekrachtiging van plannen of voorschriften die de 

toegestane of aanvaarde vormen van gebruik beschrijven.  

Land- & bosbouw 

Omvat grond die voor land- & bosbouw geclassificeerd/toegewezen werd, evenals 

creatie- en productiegerelateerde organisaties en industrieën binnen en rond de 

grenzen van de gemeente.  Het slaat op veeteelt, viskweek, boslandbouw, bijenteelt, 

tuinbouw en andere vormen van landbouw- en bosbeheer alsook diensten in het 

gebied. 

Milieu en 

biodiversiteit 

Milieu verwijst naar de groene en blauwe landschappen, de luchtkwaliteit evenals het 

stedelijke achterland.  

Biodiversiteit doelt op de verscheidenheid aan leven in een specifieke regio die 

gemeten kan worden als de variëteit binnen soorten, tussen soorten en de 

verscheidenheid van ecosystemen. 

Gezondheid 

Verwijst naar de geografische spreiding van ziekten (allergieën, kankers, ademhalings- 

en hartziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, 

vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, 

posttraumatisch stresssyndroom, overlijden, enz.) die direct (luchtvervuiling, hittegolven, 

droogtes, zware overstromingen, troposferisch ozon, lawaai, enz.) of indirect (voedsel-

/waterkwaliteit, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) samenhangen met de 

kwaliteit van het milieu. Verder omvat het ook gezondheidszorgdiensten en 

aanverwante infrastructuur (bv. ziekenhuizen). 

Civiele bescherming 

en hulpdiensten 

Verwijst naar de werking van de civiele bescherming en de hulpdiensten door of 

namens overheidsinstanties (bv. instanties voor civiele bescherming, politie, brandweer, 

ambulance, verpleegkundige en spoedeisende geneeskundige diensten) en omvat de 

lokale mechanismen voor de vermindering en beheersing van rampen (bv. 

capaciteitsopbouw, coördinatie, uitrusting, noodplanning, enz.) 

Toerisme 

Verwijst naar de activiteiten van personen die naar plaatsen buiten hun gebruikelijke 

omgeving reizen en daar verblijven gedurende maximum één onafgebroken jaar voor 

recreatieve, zakelijke of andere doeleinden die geen verband houden met de 

uitoefening van een bezoldigde activiteit op de bezochte plek. 

Andere 
Eender welke andere sector (bv. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), 

Industrie, Financiën). 
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Als u in de Excel-versie rijen wilt verbergen, die niet van belang zijn voor uw lokaal bestuur, 

rechterklikt u op de specifieke rij die u wilt verbergen en drukt u op 'verbergen'. Als u op het icoontje 

rechts onderaan de tabel klikt, krijgt u voorbeelden van impact- & sectorgerelateerde indicatoren te 

zien.  

 

 
 

 

 

AANPASSINGSACTIES 
 

1) Aanpassingsactieplannen 

Deel 1) vraagt u om uw lokaal Aanpassingsactieplan en overige planningsdocumenten op te 

sommen, waarin het aanpassingsaspect geïntegreerd werd (voor zover van toepassing). Gelieve voor 

elk document de titel, de datum van goedkeuring (indien het werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad) en de taal (Engels of de nationale taal) te specificeren en een korte beschrijving te 

bezorgen (max. 300 tekens).   
 

Uw lokaal Aanpassingsplan (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad) moet verstuurd worden naar: 

helpdesk@mayors-adapt.eu, omdat de online sjabloon niet beschikbaar is voor rapportering. Het zal 

gepubliceerd worden onder uw ondertekenaarsprofiel op de website van de Burgemeestersconvenant. 

Voor de andere ingediende documenten kunt u in het laatste deel specificeren of u ze openbaar wenst 

te maken ( : ja | : neen). U kunt zoveel rijen toevoegen als nodig in deze tabel. Gelieve ook 

te specificeren, hoe de aanpassing geïntegreerd wordt in andere beleidslijnen/sectorale plannen in het 

gedeelte Aanpassingsintegratie in andere beleidsvelden.  
 

2) Aanpassingsacties 

Deze sectie vraag u om uw aanpassingsacties in de tabel op te sommen.  Acties kunnen omvangrijk 

zijn of kunnen uit een kleinere lijst van geselecteerde voorbeelden bestaan, die de reikwijdte of types 

van acties aantonen, waartoe uw lokale overheid zich verbonden heeft. Acties zullen direct uit een of 

meerdere van de documenten gehaald worden, die door het lokale bestuur in voormeld gedeelte 

vermeld worden. 
 

Begin met het kiezen van een 'Sector' uit het vervolgkeuzemenu in de eerste kolom en ga vervolgens 

verder met het invullen van de daaropvolgende velden.  
 

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Net zoals bij het 'Mitigatieacties'-gedeelte kunt u optioneel identificeren, welke van uw opgesomde 

aanpassingsacties eveneens een positieve impact hebben op het vlak van klimaatmitigatie. U kan dit 

doen door die acties te selecteren onder het veld genaamd ‘Actie die mitigatie eveneens 

beïnvloedt’.  
 

Gelieve verder ook ☼ te selecteren in het volgende veld: ‘Selecteer als Sleutelactie/Maatstaf van 

Uitmuntendheid’, als u deze actie zou willen aanwijzen als een sleutelactie/maatstaf van 

uitmuntendheid die uw lokale overheid met succes implementeerde en tot aanzienlijke voordelen heeft 

geleid. Voor uw geselecteerde Sleutelacties/Maatstaven van Uitmuntendheid geldt het invullen van 

de daaropvolgende velden als verplicht. Deze sleutelacties zullen gepromoot worden via de online 

catalogus van Maatstaven van Uitmuntendheid en ander materiaal. 

 

 
 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat Investeringen verwijst naar de kapitaalkosten (in EUR) die er 

in de specifieke sleutelactie geïnvesteerd werden en Niet-investeringen op de operationele of andere 

niet-investeringskosten (in EUR) doelen. 
 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Noot: 

 Alleen lopende en voltooide acties kunnen gemarkeerd worden als 
Sleutelactie/Maatstaf van Uitmuntendheid. 

 Voor de lokale besturen die al vier jaar lang verslag uitbrengen sinds de 
formele ondertekening van de verbintenis, geldt het selecteren van minstens 
drie acties als een verplichte vereiste.  

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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Eenmaal voltooid, zal de volledige tabel er als volgt uitzien. 
 

 
 

 
 

 
 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)
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AANPASSINGSRAPPORT 
 

De 'Aanpassingsrapport'-tab omvat grafieken en andere visuele elementen die automatisch 

gegenereerd worden door de sjabloon. De bedoeling van dit rapport is om u in een oogopslag te 

tonen, waar u zich precies in het aanpassingsproces bevindt. Het vat de informatie samen, die u hebt 

ingegeven in de voorgaande tabs ('Aanpassingsscorebord', 'Risico's & Kwetsbaarheden', 'Acties'). 

Deze resultaten kunnen gebruikt worden om besluitvormers niet alleen te informeren en te 

ondersteunen, maar ook om met het publiek en sleutelpartners te communiceren. 

 

 

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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HOOFDSTUK II - MOTORINGMODEL 
 

 

STRATEGIESTATUS 
 

De meeste velden in dit deel werden vooraf ingevuld met de informatie die u heeft verstrekt in het 

SECAP-model, ten tijde van de indieningfase. Gelieve deze allemaal te controleren en bij te werken.  

 

Daarnaast moeten de volgende nieuwe velden ingevuld worden:  

 

 

4) Toewijzing van personeelscapaciteit 

Specificeer de aard van het personeel dat betrokken is bij de implementatie van uw actieplan (nu 

verplicht). 

 

 

6) Totale begroting die tot dusver is uitgegeven voor de implementatie en 

financieringsbronnen 

Geef de oorsprong aan van het tot dusver uitgegeven geld voor de implementatie van mitigatie- en 

aanpassingsacties, namelijk eigen middelen van de lokale overheid en/of middelen van andere 

actoren. Geef het bedrag aan in euro's opgedeeld in investeringen en niet-investeringskosten. 

Merk op dat investeringskosten met name betrekking hebben op het geïnvesteerde kapitaal, terwijl 

niet-investeringskosten alle lopende en bedrijfskosten omvatten, zoals onderhoud, lonen en andere 

niet-investeringskosten. Ook moet de tijdsperiode aangegeven worden. Standaard wordt het 

basisjaar en het huidige jaar geselecteerd als u de monitoring uitvoert, als respectievelijk de start- en 

eindtijd, maar u kunt deze gegevens wijzigen.  

 

 

7) Monitoringproces 

Er verschijnt een nieuwe tabel waarin u de grootste belemmeringen tijdens de implementatie van uw 

actieplan kunt invoeren. U kunt hiervoor een kwalitatieve intensiteitschaal in het vervolgkeuzemenu 

gebruiken (weinig, gemiddeld, sterk, niet van toepassing). U kunt ervoor kiezen om de belemmeringen 

in het algemeen voor alle sectoren te rapporteren, of voor elke belangrijke mitigatie- en 

aanpassingssector van het Convenant afzonderlijk. 
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MONITORING EMISSIE-INVENTARISATIE 
 

In dit hoofdstuk kunt u uw laatste Monitoring Emissie-inventarisatie (MEI) bijvoegen. Het wordt 

aanbevolen dat ondertekenaars van het Convenant regelmatig MEI's samenstellen. De minimumeisen 

in de context van het Burgemeestersconvenant is eens per 4 jaar. Op deze manier kunnen volgende 

inventarisaties vergeleken worden met de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE) en kan de 

voortgang met betrekking tot de emissiereductie gevolgd worden. Ook voor het doelstellingsjaar moet 

er een MEI bezorgd worden, eenmaal u over de beschikbare gegevens beschikt om de realisatie van 

uw doelstelling qua CO2emissiesreductie te evalueren.   

 

De rapportagestructuur van de MEI is precies dezelfde als die voor de IUE. Kijk daarom naar het 

'Emissie-inventarisaties'-hoofdstuk van het SECAP-model voor instructies over het invullen ervan. 

 

Ten eerste moet u het jaar selecteren dat betrekking heeft op uw Monitoring Emissie-Inventarisatie in 

het veld Inventarisatiejaar.  

 

Merk op dat sommige velden al ingevuld zijn met informatie uit uw IUE. Zo zullen in de online sjabloon 

de sectoren die in uw IUE zijn opgenomen bijvoorbeeld zijn aangevinkt en kunt u ook de 

emissiefactoren visualiseren, die in tabel C1 van de IUE zijn ingevoerd. 

 

 

 

 

Wijzigingen van eerder ingediende emissie-inventarisaties worden niet aanbevolen, tenzij ze 

noodzakelijk zouden zijn om de consistentie tussen de emissie-inventarisaties te garanderen. 

 

  

Merk op dat uw benadering van de CO2-emissieberekening en de eenheden van 

rapportage hetzelfde moeten blijven in de verschillende emissie-inventarisaties. 

Daarom zijn deze velden niet bewerkbaar in het MEI-gedeelte van de online 

sjabloon. 
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IMPLEMENTATIESTATUS MITIGATIEACTIES 
 

Dit deel is gericht op het monitoren van de implementatiestatus van uw acties. In de online sjabloon is 

de 'Sleutelacties'-tabel vooraf ingevuld met acties die u hebt bepaald in de online SECAP-sjabloon.  

 

In de online sjabloon kunt u een actie toevoegen door op 'Actie toevoegen' te klikken:      onder de 

desbetreffende sector. Als u een actie wilt verwijderen, klikt u op het pictogram ‘Actie verwijderen’:  

Als u een actie wilt bewerken, klikt u op 'Actie bewerken':     . Merk op dat als u een actie 

verwijdert waarbij een MvU hoort, deze tevens uit uw MvU verwijderd zal worden. 

 

Met betrekking tot uw vooraf ingevulde acties moet u, als u dit niet eerder heeft gedaan in het SECAP-

model, het interventiegebied en het beleidsinstrument aangeven, evenals de oorsprong van de 

actie. Zie hiervoor het Mitigatieactiegedeelte van Deel I – SECAP-model voor verdere instructies en 

bijlage II waar u een gedetailleerde lijst van de categorieën met voorbeelden kunt vinden. 

 

Gelieve de vooraf ingevulde velden van het SECAP-model te controleren en, indien nodig, bij te 

werken voor uw acties, bv. voor wat betreft het interventiegebied, het beleidsinstrument, het 

verantwoordelijk orgaan, het tijdskader voor implementatie, enz. 

 

In een extra verplicht veld kunt u, via een speciaal vervolgkeuzemenu, de implementatiestatus van 

uw actie selecteren: 

- Voltooid - voor acties die afgerond zijn; 

- Lopend - voor acties die momenteel geïmplementeerd worden; 

- Uitgesteld - voor acties waarvan de start is vertraagd in vergelijking tot de aanvankelijke 

planning (zoals gedefinieerd in het SECAP-model, kolommen 'tijdskader implementatie');   

- Niet gestart - voor acties die in een latere fase volgens de planning zullen starten. 

- Nieuw - voor nieuwe acties die opgenomen worden in het monitoringstadium. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval voor corrigerende acties zijn.  

 

In het veld 'Uitgegeven implementatiekosten tot dusver' geeft u het bedrag op (in euro's) voor de 

implementatie van de acties. De implementatiekosten zijn de som van het geïnvesteerde kapitaal en 

bijbehorende lopende en bedrijfskosten (inclusief alle financieringsbronnen). 

 

U moet tevens de impact bijwerken van acties die u al kunt beoordelen. Dit is het geval bij enkele 

reeds voltooide acties. 
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Als u bijvoorbeeld een actie heeft afgerond die beschreven is als 'Verbetering van de bouwschil van 

de openbare bibliotheek', dan kunt u de gemeten besparingen rapporteren op basis van informatie uit 

de energierekeningen in het basisjaar en het monitoringjaar. Als u daarentegen de actie 

'Bouwverordening: energieprestatienormen voor gerenoveerde woningen' voltooid heeft, zal in de 

meeste gevallen slechts een klein deel van de verwachte jaarlijkse besparingen voor 2020 bereikt zijn 

in het monitoringjaar. Er zijn bijvoorbeeld al 15 gebouwen gerenoveerd volgens de normen die 

voorzien zijn in de desbetreffende actielijn en het wordt verwacht dat tussen het monitoringjaar en 

2020 nog eens 30 gebouwen van hetzelfde bouwtype gerenoveerd zullen worden, met gelijkwaardige 

besparingen per eenheid. In een dergelijk geval kan de ondertekenaar: 

- De schattingen voor 2020 herzien op basis van verkregen kennis uit de eerste groep 

gerenoveerde gebouwen; 

- Dezelfde schattingen aanhouden als gerapporteerd in het SECAP, indien deze in lijn liggen 

met de besparingen die bereikt zijn met de eerste groep gebouwen. 

Indien dit relevant is kunt u ook de schattingen voor 2020 controleren en actualiseren voor lopende, 

uitgestelde of nog niet gestarte acties. 

 

 

 

In de online monitoringssjablonen moet u ten slotte minimaal drie acties aanmerken als Maatstaven 

van uitmuntendheid. Hiervoor kunt u op het pictogram 'Selecteren als Maatstaf van 

Uitmuntendheid' aan het einde van de desbetreffende rij in de tabel klikken. Als u al acties als MvU's 

in uw SECAP-model geselecteerd heeft, moet u controleren of de eerder aangeleverde informatie nog 

actueel is (met name de bijbehorende cijfers). Zie deel 8 van het 'Mitigatieacties'-gedeelte van het 

SECAP-model voor verdere instructies.  

 

 

 

Het is belangrijk te benadrukken dat alle schattingen gerapporteerd moeten 

worden als jaarlijkse cijfers in uw doelja(a)r(en), ervan uitgaand dat de potentie 

van die actie op dat moment volledig tot wasdom is gekomen. U hoeft geen 

schattingen te rapporteren op basis van het huidige niveau van implementatie 

van de actie. 
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MITIGATIERAPPORT 
 

Het Monitoringrapport wordt op een met het mitigatierapport vergelijkbare manier gegenereerd na 

het invullen van de monitoringsjabloon. De grafische elementen die hiervan het resultaat zijn, 

vereenvoudigen de opvolging van de implementatie van uw actieplan (bv. de implementatiegraad van 

de acties per sector, het tot dusver bestede budget) en tonen de reeds bereikte voortgang (door bv. 

de resultaten van de IUE te vergelijken met de resultaten van de achtereenvolgende MEI's). Op deze 

manier kan in de loop van de tijd een betekenisvolle trendanalyse uitgevoerd worden. Afbeelding 10 

en 11 tonen een schermafdruk van het Monitoringrapport.  

 

In de online sjabloon kunt u kiezen, welke grafieken u wilt tonen door de keuzeopties ‘publiceren’ aan 

te vinken. Deze worden dan weergegeven in de online Catalogus van Monitoringplannen, in uw 

openbare ondertekenaarsprofiel. 
 

 

Het implementatieproces van uw SECAP over klimaatmitigatie 

  

 
 

Afbeelding 9 – Grafische weergave van de voortgang in de implementatie van uw SECAP over klimaatmitigatie. 

 
 
 
  

1) en tonen een 

schermafdruk van het 

Monitoring-

syntheserapport. 

 

 

2) Totaal bestede 

begroting  

 

 

3) Opdeling per sector van 

het bestede geld  

 

 

4) Geschatte 

broeikasgasemissiereducti

e per implementatiestatus 

van de acties en per 

sector 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Uw prestaties in de richting van duurzame energie en klimaatmitigatie 

 

Afbeelding 10 – Grafische weergave van de prestaties in de richting van duurzame energie en klimaatmitigatie. 

  

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production
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5) Evolutie van broeikasgasemissie en totaal 

energieverbruik per capita in de loop van de 

tijd 

 

 

 

6) Evolutie van de broeikasgasemissies 

naargelang constante en geactualiseerde 

nationale elektriciteit emissiefactoren, om het 

effect te tonen van de emissiereductie gestart 

door een wijziging in de nationale 

energienetwerkmix en niet direct gerelateerd 

aan lokale acties 

 

 

7) Evolutie van broeikasgasemissies per 

sector in de loop van de tijd 

 

 

 

 

8) Evolutie van het totale energieverbruik per 

sector in de loop van de tijd 

 

 

 

9) Totaal energieverbruik per energiedrager 

(elektriciteit, warmte/koude, fossiele 

brandstoffen en hernieuwbare bronnen) 

 

 

 

10) Aandeel van de lokale energieproductie 

(indien gerapporteerd) in het totale 

energieverbruik en de lokale productie van 

elektriciteit en warmte/koude (hernieuwbaar 

en niet-hernieuwbaar) 

 

Ruimte voor opmerkingen 
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AANPASSINGSACTIES 

 

Gedurende jaren na hun toetreding moeten ondertekenaars verslag uitbrengen over minstens drie 

belangrijke aanpassingsacties. Alleen lopende of voltooide acties kunnen gemarkeerd worden als 

Maatstaven van Uitmuntendheid. Voor meer informatie ter zake verwijzen wij u graag naar het 

'Aanpassingsactie'-gedeelte van Deel I – SECAP-model van deze richtlijnen. 

 

 
 

STAP II – DOCUMENT UPLOADEN 
 

Actieplan uploaden 
 

Bij het invullen van uw online model kunt u, zodra u klaar bent met de verschillende delen, verder 

gaan naar de volgende stap en naar 'Document uploaden' gaan onder het 'Actieplan'-kopje. Hier moet 

u uw actieplandocument uploaden. Daarnaast kunt u ook uw aanpassingsstrategie en/of andere 

gerelateerde planningsdocumenten uploaden (waarin het aanpassingsaspect geïntegreerd is), in het 

geval het hierbij om aparte documenten zou gaan. Bijkomende ondersteunende documentatie of 

bijlagen kunnen eveneens geüpload worden onder het kopje 'Andere documenten' (bv. uw risico- en 

kwetsbaarhedenanalyse(s)). 
 

 
 

Voer de bestandsnaam en de taal in. De bestandsnaam mag geen speciale tekens of spaties 

bevatten. Gebruik de knop 'Bladeren' om uw bestand te zoeken en klik op de knop 'Opslaan', zodat uw 

bestand opgeslagen kan worden. Uw actieplandocument is automatisch beschikbaar op uw openbare 

ondertekenaarsprofiel. U kunt er tevens voor kiezen om andere documenten openbaar te maken of 

niet, door de optie 'online gepubliceerd' aan te vinken.  
  

 
 

Uploaden monitoringrapport 
 

Tijdens de monitoringfase moet alleen het 'monitoringsjabloon' verplicht ingevuld en ingediend 

worden. U kunt daarom een document uploaden waarin de implementatie van uw actieplan (of 

eventueel een geactualiseerde versie van uw actieplan, indien beschikbaar) meer in detail beschreven 

wordt, of direct verder gaan naar de volgende stap (zie stap 3). Het proces van uploaden verloopt 

identiek als hierboven beschreven. 
  

Bij het uploaden van het document moet u de PDF-indeling gebruiken. Andere 

bestandsindelingen (ook gezipt of gecomprimeerd) worden door het systeem niet 

geaccepteerd. Voor het converteren van bestanden naar PDF-indeling zijn zowel 

commerciële als gratis tools op het internet te vinden. 
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STAP III – CONTROLEREN EN INDIENEN 
 

 

Voorlopige geïntegreerde controle6 (alleen voor het mitigatiegedeelte van de sjabloon)  

 

Voordat u verder gaat met de definitieve online indiening, biedt het systeem u de mogelijkheid om het 

document voorlopig te controleren, zodat eventuele resterende fouten of inconsistenties opgelost 

kunnen worden. Hiervoor moet u op de 'Checklist meldingen bekijken'-knop klikken. Tabel 11 geeft 

enkele voorbeelden van de controles die op het SECAP-model verricht moeten worden. Een andere 

reeks controles zal op de monitoringsjabloon uitgevoerd worden. 

 

Tabel 11 – Voorbeelden van controles die uitgevoerd moeten worden op de gegevens die in het SECAP-model 

ingegeven worden. 

Type controles Wat? Waar? 

Volledigheid 

De inventarisatiegegevens emissies zijn volledig voor elke 
belangrijke sector en bepaalde energiedragers (bv. elektriciteit). 

Emissie-
inventarissen 

De kosten voor implementatie en verwacht effect in het doeljaar 
zijn voor de meeste gerapporteerde acties opgevoerd. 

Mitigatieacties 

De belangrijkste acties zorgen voor minstens 70% van de totale 
geschatte impact in het doeljaar. 

Mitigatieacties 

Interne consistentie 

De schattingen van CO2-emissiereducties en energiebesparingen 
die in de tabel van Belangrijkste Mitigatieacties staan, zijn lager 
dan die in de IUE voor 'Gebouwen, uitrusting/installaties' en 
‘Transport’. 

Emissie-
inventarissen 

Mitigatieacties 

Indien in tabel A warmte/koudeconsumptie gerapporteerd wordt, 
moet in tabel B4 productie van warmte/koude gerapporteerd 
worden, en omgekeerd. 

Emissie-
inventarissen 

Vergelijking met 
standaardwaarden 

De IPCC/LCA-emissiefactoren (voor de meeste energiedragers 
maar ook voor gecertificeerde groene elektriciteit en elektriciteit 
die niet lokaal opgewekt wordt, indien van toepassing) worden 
vergeleken met standaardwaarden, zoals bepaald in bijlage I. Als 
de waarde aanzienlijk verschilt buiten een vooraf bepaalde 
spreiding, wordt het verschil aangegeven. 

Emissie-
inventarissen 

De totale emissies worden vergeleken met nationale gemiddelden 
voor het desbetreffende jaar.  

Emissie-
inventarissen 

Het totale energieverbruik per energiedrager en per sector wordt 
vergeleken met de desbetreffende nationale gemiddelden. 

Emissie-
inventarissen 

Correctheid ten 
aanzien van 
methodologische 
convenantprincipes 

 

De lokaal opgewekte elektriciteit is meer dan de verbruikte 
elektriciteit. 

Emissie-
inventarissen  

De criteria voor het invoegen van de plaatselijke 
opwekkingscentrales voor elektriciteit in uw emissie-inventarisatie 
worden gerespecteerd (grotere elektriciteitscentrales van meer 
dan 20 MW mogen niet meegerekend worden). 

Emissie-
inventarissen 

Mitigatieacties 

De biomassa en biobrandstoffen die in uw emissie-inventarisatie 
worden beschouwd, zijn afkomstig van een goed geïdentificeerde 
en duurzame bron. 

Emissie-
inventarissen 

 

                                                      
6
 De 'voorlopige controle'-tool zal beschikbaar zijn in 2017. Controles die verband houden met de aanpassingsvelden kunnen in 

een later stadium toegevoegd worden. 



60 

 

Het voorlopige controlesysteem wordt uitsluitend voorgesteld om ervoor te zorgen dat uw sjabloon 

intern consistent is en dat aan de basisvoorwaarden van het Convenant wordt voldaan. Deze 

controles dienen vooral ter informatie en worden door een parallelle online applicatie uitgevoerd. Deze 

is ontwikkeld en wordt beheerd door het GCO. Als er meldingen gerapporteerd worden, is het aan u 

om deze te verwerken, voordat u verder gaat met de uiteindelijke indiening van uw actieplan- of 

monitoringsjabloon.  

 

 

 

 

 

Indiening 

 

Voordat u uw actieplan indient op het online rapportageplatform van het Convenant, moet u voor het 

daadwerkelijke indienen verklaren dat uw SECAP-model in lijn is met het actieplandocument. Dit 

laatste document moet officieel goedgekeurd zijn door een passend besluitvormend orgaan. Vink 

hiervoor het desbetreffende hokje naast de verklaring aan.  

 

Het officiële indienen van uw actieplan- of monitoringsjablonen vindt plaats als u op de knop 

'Indienen' drukt. Een melding waarin verklaard wordt dat de indiening voltooid is, zal op het scherm 

verschijnen. 

 

 

 

Na het indienen is het nog altijd mogelijk wijzigingen aan te brengen - indien nodig - voordat de 

analyse van het plan door het GCO begint. Dit betekent dat tijdens de analysefase de laatste 

beschikbare versie door het GCO gebruikt zal worden. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat 

tijdens de analyse van uw actieplan het SECAP-model vergrendeld zal zijn en dat u het niet zult 

kunnen wijzigen tijdens de analyseperiode.  

 

  

De voorlopige automatische controle in de GCO-applicatie biedt geen garantie dat 

uw actieplan 'geaccepteerd' zal worden Het systeem probeert de meest 

overduidelijke vergissingen eruit te halen. Het indienen van een niet-

gekwalificeerd actieplan kan echter niet voorkomen worden: het automatische 

proces heeft zijn beperkingen en enkele goedkeuringscriteria kunnen niet in een 

formule gestopt worden. Het 'Terugkoppelingsrapport' (verstuurd per e-mail door 

het GCO na 'handmatige' analyse') heeft uiteindelijk voorrang. 

Als u de gegevens niet indient worden rapporten of gegevens eenvoudigweg 

opgeslagen op het extranet van het Convenant, maar niet erkent als officieel 

ingediend. Hierdoor zult u dus de vooraf bepaalde indieningtermijn kunnen 

missen. 
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BIJLAGE I - STANDAARD EMISSIEFACTOREN 
 

 

Deze bijlage geeft voor elke energiedrager een reeks standaard emissiefactoren voor CO2 en CO2-

equivalent volgens IPCC en LCA-benaderingen (Levenscyclusanalyse). IPPC reikt emissiefactoren 

voor de verbranding van brandstof aan, die gebaseerd zijn op het koolstofgehalte van elke brandstof 

(IPCC, 2006)
7
. LCA-emissiefactoren (GCO, 2009)

8
 houden rekening met de totale levenscyclus van 

elke energiedrager, dus niet alleen de emissies van broeikasgassen als gevolg van de verbranding 

van de brandstof maar ook de emissies van de gehele aanvoerketen, exploitatie, transport en 

verwerking. 

 

1. Emissiefactoren voor de verbranding van fossiele brandstoffen 

 

Energiedragers IPCC LCA 

SECAP-
model 

Standaardnaam 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh 

Aardgas Aardgas 0,202 0,202 0,221 0,237 

Vloeibaar 
gas 

LPG 0,227 0,227 n.v.t. n.v.t. 

Vloeibaar aardgas 0,231 0,232 n.v.t. n.v.t. 

Verwarmin
g olie 

Benzine/dieselolie 0,267 0,268 0,292 0,305 

Diesel Benzine/dieselolie 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Benzine Motorbenzine 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Bruinkool Bruinkool 0,364 0,365 0,368 0,375 

Steenkool 

Antraciet 0,354 0,356 0,379 0,393 

Andere bitumineuze 
steenkool 

0,341 0,342 0,366 0,380 

Sub-bitumineuze steenkool 0,346 0,348 0,371 0,385 

Andere 
fossiele 
brandstoffe
n 

Gemeentelijk afval 

(non-biomassafractie) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Turf 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Als u ervoor kiest in CO2 eq te rapporteren, moet u in aanmerking nemen dat de emissiefactoren voor transportsector tot 3% hoger zijn dan de 
hier getoonde waarden. 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Richtlijnen voor nationale broeikasgasinventarisaties). 

Opgesteld door het National Greenhouse Gas Inventories Programme. Eggleston  H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and 
Tanabe K. (eds). Publicatie: IGES, Japan.  Beschikbaar via: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
8
 GCO, 2009. European Reference Life Cycle Database (ELCD). LCA-datareeksen van belangrijkste energiedragers, 

materialen, afval en transportdiensten met Europese reikwijdte. Beschikbaar via: 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Deze zijn kenmerkend voor stationaire bronnen. 

 

Energiedragers 
Duurzaamhei

dcriteria 
a)

 

IPCC LCA 

SECAP-
model 

Standaardnaam 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh 

Plantaar
dige 
oliën 

Andere vloeibare 
biobrandstoffen 

(s) 0 0,001 
0,171 0,182 

(ns) 0,287 0,302 

Biobrand
stof 

Biobenzine 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodiesels 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Andere 
biomass
a 

Biogas - 0,197 0,197 n.v.t. n.v.t. 

Gemeentelijk afval 
(biomassafractie) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Hout 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Houtafval - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Andere primaire vaste 
biomassa 

- 0,360 0,367 n.v.t. n.v.t. 

a)
 IPCC-emissiefactor moet als nul gerapporteerd worden als de biobrandstoffen/biomassa voldoet aan duurzaamheidcriteria (s), indien 
biobrandstoffen/biomassa niet voldoen aan duurzaamheidcriteria (NS) moeten in plaats daarvan emissiefactoren van fossiele brandstoffen 
gebruikt worden. 

 

 

3. Emissiefactoren voor lokale hernieuwbare elektriciteitsopwekking 

 

 IPCC LCA 

Technologie 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 eq. 

/MWh 

Vermogen windenergie 0 0 n.v.t. 0,020-0,050
a)

 

Vermogen waterkracht 0 0 n.v.t. 0,007 

Zonnepanelen 0 0 n.v.t. 0,024
b)

 

a)
 Gebaseerd op de resultaten van één installatie, geplaatst in een kustgebied met goede windomstandigheden. 

b) 
Bron: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology, Vol. 42, nr. 
6, p. 2168-2174. 
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4. Emissiefactoren voor elektriciteit per land  

Land 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Oostenrijk 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

België 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulgarije 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Kroatië 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Cyprus 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Tsjechische 
Republiek 

0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Denemarken 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estland 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Finland 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Frankrijk 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Duitsland 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Griekenland 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Hongarije 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Ierland 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Italië 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Letland 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Litouwen 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luxemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Nederland 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Polen 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugal 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Roemenië 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slowakije 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovenië 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Spanje 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Zweden 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Verenigd 
Koninkrijk 

0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Bij rapportage in CO2 eq: 

 moet dezelfde emissiefactor gebruikt worden voor ondertekenaars uit: Letland, Litouwen, Frankrijk en Zweden 

 0.001 tCO2eq/MWh moet opgeteld worden bij de factoren gebruikt door ondertekenaars uit: Kroatië, Slowakije en Luxemburg 

 0.002 tCO2eq/MWh moet opgeteld worden bij de factoren gebruikt door ondertekenaars uit: Oostenrijk, België, Hongarije, Ierland, 
Italië, Slovenië en Spanje 

 0.003 tCO2eq/MWh moet opgeteld worden bij de factoren gebruikt door ondertekenaars uit: Cyprus, Finland, Malta, Nederland, 
Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk 

 0.004 tCO2eq/MWh moet opgeteld worden bij de factoren gebruikt door ondertekenaars uit: Bulgarije, Duitsland en Griekenland 

 0.006 tCO2eq/MWh moet opgeteld worden bij de factoren gebruikt door ondertekenaars uit: Tsjechische Republiek, Denemarken, 
Estland en Polen 
 

b)
 Methodologie voor het berekenen volgens: UNFCCC, 2012 (Tool voor het berekenen van de emissiefactor van een 

elektriciteitssysteem). Bronnen voor de berekening: gegevens over nationaal energieverbruik en nationale energieproductie per 

energiedrager van het Internationaal Energieagentschap, 2010 Energy Statistics of OECD Countries; Internationaal 

Energieagentschap, 2010 Energiecijfers van niet-OECD-landen); gegevens over koolstofintensiteit van elk type brandstof van het 

IPCC, 2006 (Richtlijnen voor nationale broeikasgasinventarisaties, Hoofdstuk 2 - Stationaire verbranding); gegevens over efficiëntie 

van elke energiedrager naargelang de technologie van elektriciteitsproductie: European Life Cycle Database, 2013 (emissie-

inventarisaties voor elektriciteit). Controles op consistentie zijn uitgevoerd waarbij de resultaten vergeleken zijn met EDGARv4.2 en 

v4.2FT2010 voor de CO2-emissie van brandstofverbranding (cfr. Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php zie ook Olivier en Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Land 
LCA [t CO2 eq./MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Oostenrijk  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 België  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulgarije  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Kroatië  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Cyprus  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Tsjechische 
Republiek  

0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Denemarken  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estland  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Finland  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Frankrijk  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Duitsland  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Griekenland  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Hongarije  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Ierland  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Italië  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Letland  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Litouwen  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luxemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Nederland  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Polen  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugal  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Roemenië  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slowakije  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovenië  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Spanje  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Zweden  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Verenigd Koninkrijk  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EU-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 Bron voor LCA-emissiefactoren: De Europese Reference Life Cycle Database (ELCD) is gebruikt als primaire bron voor emissies 

tijdens de gehele levenscyclus, gerelateerd aan de verschillende elektriciteitsproductietechnieken 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (jaar 2002). Gegevens over nationale elektriciteitsproductie uit verschillende 

energievectoren is verkregen via het Internationaal Energieagentschap, 2010 (Energiecijfers van de OECD-landen).  

  

 

 

BELANGRIJK: Regelmatige actualisaties van de standaardwaarden zijn gepland. Kijk voor de laatste versie in de 

Bibliotheek van de website van het Convenant. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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BIJLAGE II - INDELINGEN IN CATEGORIEËN VAN DE ACTIES 
 

 Interventiegebieden 
 

A1 
Gemeentelijke gebouwen, 

residentieel, tertiaire gebouwen, 
uitrusting/installaties 

Voorbeelden van acties 

A11 Gebouwschil 
Thermische isolatie van muren, ramen, daken, externe 
zonwering. 

A12 
Hernieuwbare energie voor het verwarmen 
van ruimtes en heet water 

Installatie van zonneboilers voor heet water. 

A13 
Energiebesparing bij het verwarmen van 
ruimtes en heet water 

Aftrekmogelijkheid voor de vervanging van oude boilers 
door condensatieboilers. 

A14 Energiezuinige verlichtingssystemen 
Toetreding van 20 MKB's van het GreenLight-
programma van de Europese Commissie. 

A15 
Energiezuinige elektrische huishoudelijke 
apparaten 

Stimulansen voor de vervanging van huishoudelijke 
apparaten door nieuwere. 

A16 Geïntegreerde actie (al het bovenstaande) 
Renovatie van woonhuizen, waarbij technologische 
verbeteringen en isolatie gekoppeld worden. 

A17 Informatie- en communicatietechnologieën 
Gebruik van slimme meters in huishoudens, plaatsing 
van Gebouw energiebeheerssystemen (BEM's) in 
commerciële gebouwen. 

A18 Gedragsveranderingen Demand Response-programma's. 

A19 Andere - 

A2 Openbare verlichting  

A21 Energie-efficiëntie  
Vervangen van gloeilampen en lantaarns door 
efficiënte lampen. 

A23 Geïntegreerde hernieuwbare energie 
Plaatsing van straatverlichting en verkeerslichten op 
hernieuwbare energiebronnen. 

A24 Informatie- en communicatietechnologieën 
Optimale regulering van lichtintensiteit in reactie op 
veranderende omgevingsomstandigheden. 

A25 Andere - 

A3 Industrie   

A31 Energiezuinigheid bij industriële processen 
Vervanging met efficiëntere boilers of WKK voor 
procesverhitting, vervanging van motoren, enz.  

A32 Energie-efficiëntie in gebouwen Ventilatie met warmteterugwinning. 

A33 Hernieuwbare energie  Gebruik van Solar Cooling voor industriële processen. 

A34 Informatie- en communicatietechnologieën 
Plaatsing van Gebouw energiebeheerssystemen 
(BEM's). 

A35 Andere - 

A4 Vervoer  

A41 Schonere/efficiënte voertuigen 
Verlaagde belastingen voor voertuigen met lage 
emissies.  

A42 Elektrische voertuigen (incl. infrastructuur) Introductie van infrastructuur voor opladen. 

A43 
Modaliteitverschuiving naar openbaar 
vervoer 

Verbetering van de openbare vervoersinfrastructuur, 
intermodale verbetering, Parkeren en Rijden. 

A44 
Modaliteitverschuiving naar wandelen en 
fietsen  

Verbetering van de wandel- en fietsinfrastructuur. 

A45 Carpoolen/ gedeelde auto's 
Invoer van een programma voor gedeelde auto's of 
carpooling. 

A46 
Verbetering van logistiek en stedelijk 
vrachtverkeer 

Verbetering van verbinding havens met railvervoer. 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A47 Optimalisatie van het wegennetwerk
9
 Bouw van rotondes om opstoppingen te voorkomen. 

A48 
Ontwikkeling voor gemengd gebruik en 
beperking stadsuitbreiding 

Implementatie van beleid om stadsuitbreiding in nieuwe 
ontwikkelingsplannen te beperken. 

A49 Informatie- en communicatietechnologieën 
Telewerken, verkeersmanagement, digitaal 
ondertekenen 

A410 Zuinig rijden 
Scholing en training van chauffeurs in een rijstijl die 
minder brandstof verbruikt. 

A411 Andere - 

A5 Lokale elektriciteitsproductie  

A51 Vermogen waterkracht 
Ontwikkeling van een kleinschalige 
waterkrachtcentrale. 

A52 Vermogen windenergie Plaatsing van 30 kleine windturbines 

A53 Zonnepanelen Zonnepanelen geïntegreerd met de bouwschil. 

A54 Biomassacentrale 
Bouw van een elektriciteitscentrale voor houtachtige 
producten (1 MW thermische energie-invoer). 

A55 Warmtekrachtkoppeling 
Bouw van een warmtekrachtcentrale op aardgas voor 
de behoeften van het plaatselijke ziekenhuis (15 MW 
thermische energie-invoer) 

A56 Slimme meternetwerken 
Implementatie van slimme meternetwerken of slimme 
meterdemonstratieprojecten. 

A57 Andere - 

A6 Lokale warmte-/koudeproductie  

A61 Warmtekrachtkoppeling 
Bouw van een biomassa warmtekrachtcentrale voor de 
levering van stadswarmte/-koeling. 

A62 Stadswarmte/koelinstallatie 
Bouw van een afvalverbrandingsinstallatie voor het 
leveren van stadswarmte. 

A63 
Stadswarmte/koelnetwerk (nieuw, uitbreiding, 
vernieuwing) 

Renovatie van het bestaande 
stadsverwarmingnetwerk. 

A64 Andere - 

A7 Andere  

A71 Stedelijke regeneratie 
Herontwikkeling van gedeïndustrialiseerde gebieden 
volgens duurzame energiecriteria. 

A72 Afval- en afvalwaterbeheer Campagne voor nul procent afval. 

A73 Planten van bomen in stedelijke gebieden Campagne één boom voor elke nieuwe baby. 

A74 Gerelateerd aan land- en bosbouw Gebruik van efficiëntere landbouwmachines. 

A75 Andere - 

 

 

  

                                                      
9
 Er moet opgemerkt worden dat volgens vele onderzoeken maatregelen op dit gebied tot extra verkeer en dientengevolge meer 

emissies leiden.  
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 Beleidsinstrumenten 

 

B1 Gebouwen  

B11 Bewustwording / training 
Campagne ter stimulering van de plaatsing van 
thermostaatkranen. 

B12 Energiemanagement 
Aanname van een Energiebeheersysteem voor 
gemeentelijke eigendommen. 

B13 Energiecertificaten / etiketten  
Weergave van energiecertificaat op gemeentelijke 
gebouwen. 

B14 Verplichtingen van energieleveranciers 
Distributie van waterbesparende douchekoppen en 
kraanbeluchters aan de burgers door de 
energieleverancier. 

B15 Energie / koolstofbelasting 
Zwaarder belasten van brandstoffen naargelang hun 
koolstofgehalte. 

B16 Leningen en subsidies 
Belastingvoordelen voor de vervanging van boilers 
door meer efficiënte exemplaren. 

B17 Financiering door derden. PPP 
Renoveren van sociale huisvesting via een ESCo-
systeem via TPF (financiering door derden). 

B18 Openbare aanbesteding 
Energiezuinige criteria voor de koop van elektrische 
apparaten. 

B19 Bouwstandaarden 
Vervangen van ramen met enkel glas door low-E 
dubbele beglazing voor gerenoveerde gebouwen 
volgens gemeentelijke bouwverordeningen. 

B110 Landgebruikplanning en normering 
Bouw van nieuwe woonwijken in de buurt van het 
stadsverwarmingnetwerk. 

B111 Niet van toepassing - 

B112 Andere - 

B2 Openbare verlichting  

B21 Energiemanagement 
Implementatie van een energiebeheerssysteem voor 
straatverlichting. 

B22 Verplichtingen van energieleveranciers 
Opknappen van straatverlichting door de 
energieleverancier. 

B23 Financiering door derden. PPP 
ESCo-mechanisme via financiering door derden (TPF) 
of public-private partnerships (PPP) voor de vervanging 
van verkeerslichten. 

B24 Openbare aanbesteding 
Invoer van eisen met betrekking tot energiezuinigheid 
voor straatverlichting. 

B25 Niet van toepassing - 

B26 Andere - 
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B3 Industrie  

B31 Bewustwording / training Publicatie van best practices voor de industriesector. 

B32 Energiemanagement Energie-audits 

B33 Energiecertificaten / etiketten  
Invoer van energiecertificaten voor industriële 
gebouwen.  

B34 Energieprestatienormen Efficiënter gebruik en regulering van restwarmte. 

B35 Energie / koolstofbelasting 
Belastingverlaging voor bedrijven die investeren in 
energiebesparende maatregelen. 

B36 Leningen en subsidies Financiële stimulans voor rationeel energieverbruik.  

B37 Financiering door derden. PPP 

Betrekken van een energie dienstverlenend bedrijf 
(ESCo) door middel van financiering door derden (TPF) 
voor het verbeteren van de efficiëntie van 
persluchtsystemen. 

B38 Niet van toepassing - 

B39 Andere Eco-industrieterreinen 

B4 Vervoer  

B41 Bewustwording / training 
Informatiecampagne ter facilitering van optimale 
bandenspanningcontrole. Bevordering van duurzaam 
transport. 

B42 
Geïntegreerde uitgave en opladen van 
vervoersbewijzen 

Invoer van een geïntegreerd tariefsysteem, waarbij 
mensen van verschillende vervoersmodaliteiten 
gebruik kunnen maken met een enkel vervoersbewijs. 

B43 Leningen en subsidies 
Gemeentelijke stimulansen voor de aanschaf van 
elektrische fietsen 

B44 Tol en wegenbelasting Fileheffing. 

B45 Landgebruikplanning en normering 
Beleid om parkeerruimte naast woongebieden te 
beperken. 

B46 
Regulering van transport / 
mobiliteitsplanning 

Invoer van vrachtvervoerbeperkingen in de binnenstad, 
snelheidsbeperkingen. 

B47 Openbare aanbesteding 
Invoer van energiezuinigheideisen voor bussen of 
gemeentelijke voertuigen. 

B48 
Vrijwillige afspraken met 
belanghebbenden 

Vervoersbewijzen geldig tussen meerdere 
vervoersbedrijven. 

B49 Niet van toepassing - 

B410 Andere - 

 

 

 
  



69 

 

B5 Lokale elektriciteitsproductie  

B51 Bewustwording / training 
Educatieve campagne over de plaatsing van 
microwindturbines. 

B52 Verplichtingen van energieleveranciers  
Plaatsing van zonnepanelen door de 
energieleverancier. 

B53 Leningen en subsidies 
Bijdrage aan burgers voor de aanschaf van 
microwindturbines. 

B54 Financiering door derden. PPP 
Oprichting van een privaat-publiek partnerschap tussen 
de lokale overheid (51%) en een privaat bedrijf (49%) 
voor de bouw van een WKK-installatie. 

B55 Bouwstandaarden 
Het dak van nieuwe gebouwen moet voor minstens 
25% bedekt zijn met zonnepanelen. 

B56 Landgebruikplanning 

Identificatie van gebieden waar de plaatsing van 
krachtcentrales bevorderd wordt (bv. oude industriële 
gebieden). 
Planning van nieuwe wijken, waarbij het potentieel aan 
hernieuwbare energie in aanmerking genomen wordt. 

B57 Niet van toepassing - 

B58 Andere - 

B6 Plaatselijke warmte/koudeproductie  

B61 Bewustwording / training 
Trainingscursussen voor de bouwsector over het 
integreren van lokale warmteproductie in nieuwe 
gebouwen. 

B62 Verplichtingen van energieleveranciers  
Plaatsing van stadswarmtesystemen onder de 
verplichtingen van energieleveranciers. 

B63 Leningen en subsidies 
Subsidies voor woonerven die zijn aangesloten op een 
stadsverwarmingnetwerk. 

B64 Financiering door derden. PPP 
Ontwikkeling van een ESCo-project door middel van 
financiering door derden (TPP), voor de bouw van een 
kleinschalig stadswarmtesysteem. 

B65 Bouwstandaarden 
Nieuwe gebouwen moeten klaar voor aansluiting op 
een stadsverwarmingnetwerk. 

B66 Landgebruikplanning en normering 
Nieuwe woonwijken in de buurt van een 
stadsverwarmingnetwerk. 

B67 Niet van toepassing - 

B68 Andere - 

B7 Andere  

B71 Bewustwording / training 
Het stimuleren van bewustwording over bestrijding van 
klimaatsverandering en aanpassing, door middel van 
workshops en publicaties. 

B72 Landgebruikplanning 
In stedelijke uitbreidingsgebieden moet altijd een 
minimale groenzone gepland worden. 

B73 Niet van toepassing - 

B74 Andere - 
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BIJLAGE III – VOORBEELDEN VAN INDICATOREN VOOR MITIGATIE 
 

Hieronder staan enkele voorbeelden van indicatoren die uw lokale overheid kan gebruiken bij het 

monitoren van de voortgang (de lijst is niet uitputtend):  

 

 Voorbeelden van indicatoren en vereiste parameters die niet op het model vermeld staan 

 
Indicatoren Vereiste parameters 

Broeikasgasemissies per eenheid Bruto binnenlands 
product (BBP) [t CO2 of t CO2 eq./ miljoen €] 

Gemeentelijk brutoproduct 

Energie-intensiteit van gebouwen [kWh/m
2
] Vierkante meter vloeroppervlak gebouwen  

Koolstofintensiteit van transport [CO2/km] Gereden km per transportcategorie 

Aantal afgelegde passagierskilometers (km/capita) Passagierskilometers in openbaar vervoer 

Energie-uitgaven van de gemeentelijke sector [€/jaar] Gemeentelijke energie-uitgaven 

Energie-uitgaven van huishoudens [€/jaar] 
Huishoudelijk eindgebruik energieprijs per 
energiedrager  

Aandeel van het huishoudelijke inkomen dat aan 
brandstof en elektriciteit besteed wordt [%] 

Jaarlijkse huishoudelijke energieuitgaven; gemiddeld 
huishoudelijk inkomen 

Aandeel van de bevolking zonder toegang tot 
elektriciteit of commerciële energie [%] 

Percentage van de bevolking zonder toegang tot 
elektriciteit of commerciële energie 

Toegang tot openbaar vervoer [aantal] 
Aantal personen binnen een straal van 0,5 km van 
openbaar vervoer 

Primair energieverbruik per capita [MWh/capita]  Primair energieverbruik: 

Emissie van luchtpolluenten afkomstig van wegvervoer 
[μg/m3 of mg/m3] 

Emissie van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden 
(SOx), fijn stof, koolstofmonoxide (CO). 

 

 

 Voorbeelden van voortgangsindicatoren voor elk 'interventiegebied' 

 

Interventiegebied Indicator 

Gemeentelijk - Residentieel - Tertiaire 
gebouwen 

  

Gebouwschil Aantal/oppervlakte geïsoleerde gebouwen (-/m2] 

Energiebesparing bij het verwarmen van 
ruimtes en heet water 

Aantal vervangen boilers [-] 

Energiezuinige verlichtingssystemen  Aantal vervangen lampen [-] 

Energiezuinige elektrische huishoudelijke 
apparaten  

Aantal vervangen elektrische huishoudelijke apparaten [-] 

Hernieuwbare energie voor het verwarmen van 
ruimtes en heet water 

Oppervlakte van geplaatste zonneboilers [m2] 

Geïntegreerde actie  Aantal/oppervlakte gerenoveerde gebouwen (-/m2] 

ICT 
Aantal gebouwen met slimme meters [-] / Aantal nieuwe 
gebouwen met domoticasystemen [-] 

Gedragsveranderingen 
  

Aantal deelnemers aan bewustwordingscampagnes [-] / Aantal 
verspreide spaarlampen [-] 

Openbare verlichting    

Energie-efficiëntie Aantal conventionele verkeerslichten vervangen door LED [-] 

Geïntegreerde hernieuwbare energie  Geïnstalleerd vermogen hernieuwbare bronnen (kW) 
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ICT  Aantal geïnstalleerd afstandsbedieningsystemen [-] 

  

Industrie      

Energiezuinigheid bij industriële processen  Aantal vervangen boilers [-] 

Energie-efficiëntie in gebouwen  Aantal vervangen lampen [-] 

Hernieuwbare energie   Geïnstalleerd vermogen hernieuwbare bronnen (kW) 

Gemeentelijk - Openbaar - Particulier 
vervoer  

  

Schonere/efficiënte gemeentelijke voertuigen Aantal vervangen voertuigen [-] 

Gemeentelijk wagenpark - efficiënt rijgedrag Voorbeeld: aantal cursussen gegeven van gepland aantal (%) 

Schoner/efficiënter openbaar vervoer  Aantal nieuw gekochte bussen op aardgas (CNG) [-] 

Infrastructuur, routes en frequentie van 
openbaar vervoer 

Uitbreiding netwerk [km] / Aantal diensten per dag [-} 

Infrastructuur elektrische voertuigen  Aantal oplaadpunten [-] 

Carpoolen Aantal gedeelde auto's en bestemmingen [-] 

Wandelen en fietsen Aantal stalplaatsen voor fietsen [-] 

ICT 
Aantal wegen met variabele snelheidslimieten (Variable Speed 
Limits - VSB) [-] / Aantal telewerkprogramma's in werking [-] 

Efficiënte rijstijl 
Voorbeeld: aantal cursussen / campagnes uitgevoerd van 
gepland aantal (%) 

Lokale elektriciteitsproductie    

Vermogen waterkracht  Geïnstalleerd vermogen (MW) 

Vermogen windenergie  Geïnstalleerd vermogen (MW) 

Zonnepanelen  Geïnstalleerd vermogen (MW) 

Vermogen biomassa Geïnstalleerd vermogen (MW) 

Warmtekrachtkoppeling  Geïnstalleerd vermogen (MW) 

Plaatselijke warmte/koudeproductie    

Stadswarmte/koelnetwerk (nieuw, uitbreiding, 
vernieuwing)  

Uitbreiding netwerk [km] / Aantal klanten [-} 

Warmtekrachtkoppeling  Geïnstalleerde capaciteit (MW) 

Andere    

Afvalbeheer  
Hoeveelheid hergebruikt afval [ton]/Huishoudelijk afval 
onderhevig aan gescheiden inzameling (%) 

Afvalwaterbeheer Afvalwaterbeheer 

Planten van bomen in stedelijke gebieden  Nettowinst bomen [-] 

Gerelateerd aan land- en bosbouw 
  

Aantal vervangen landbouwmachines [-] / Aantal vervangen 
irrigatiepompen [-] 
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BIJLAGE IV – VOORBEELDEN VAN AANPASSINGSINDICATOREN 
 

De hier vermelde indicatoren zijn bedoeld als inspiratiebron. De bijlage omvat zowel kwetsbaarheids- 

als impact- en resultaatindicatoren. Geen van de hieronder opgesomde indicatoren zijn verplicht. Ze 

zijn veeleer bedoeld als voorbeelden ter illustratie. Verder moet opgemerkt worden dat de indicatoren 

gerangschikt zijn overeenkomstig de verschillende sectoren en categorieën die u kunt terugvinden in 

de tabs van onderhavig model. Daarnaast zult u ook een (niet-exhaustieve) lijst van 

indicatorvoorbeelden aantreffen. U kunt eender welke indicatoren selecteren, die door uw lokale 

overheid gebruikt worden om de geboekte vooruitgang te meten, en de lijst aanvullen met uw eigen 

indicatoren - daartoe voegt u gewoon rijen toe of verbergt u rijen in functie van uw behoeften. 
 
 Kwetsbaarheidsgerelateerde indicatoren 
 

Kwetsbaarheidstype Kwetsbaarheidsgerelateerde indicatoren Eenheid 

Klimatologisch 
Aantal dagen/nachten met extreme temperaturen (in vergelijking met de 
referentietemperaturen voor het jaar/seizoen overdag/'s nachts) 

Aantal 
dagen/nachten 

Klimatologisch Frequentie van hitte-/koudegolven 
Gemiddelde 

per 
maand/jaar 

Klimatologisch 
Aantal dagen/nachten met extreme neerslag (in vergelijking met de 
referentieneerslag voor het jaar/seizoen overdag/'s nachts) 

Aantal 
dagen/nachten 

Klimatologisch Aantal opeenvolgende dagen/nachten zonder regen 
Aantal 

dagen/nachten 

Sociaaleconomisch Huidige bevolking t.o.v. ramingen 2020/2030/2050 
Aantal 

inwoners 

Sociaaleconomisch 
Bevolkingsdichtheid (in vergelijking met het nationale/regionale 
gemiddelde in jaar X in land/regio X) 

Aantal 
personen per 

km
2
 

Sociaaleconomisch 

% gevoelige bevolkingsgroepen (bv. ouderen (65-plussers)/jongeren 
(jonger dan 25 jaar), huishoudens bestaande uit alleenstaande 
gepensioneerden, huishoudens met laag inkomen/werkloosheid) - in 
vergelijking met het nationale gemiddelde X in land X 

/ICO/ 

Sociaaleconomisch 
% van de bevolking dat in risicozones woont (bv. 
overstroming/hittegolf/bos- of terreinbrand) 

/ICO/ 

Sociaaleconomisch % ontoegankelijke zones voor hulpdiensten/brandweer /ICO/ 

Fysiek & ecologisch % verandering in gemiddelde jaar-/maandtemperatuur /ICO/ 

Fysiek & ecologisch % verandering in gemiddelde jaar-/maandneerslag /ICO/ 

Fysiek & ecologisch 
Aantal km transportnetwerk (bv. weg/spoorweg) dat in risicozones ligt 
(bv. overstroming/hittegolf/bos- of terreinbrand) 

km 

Fysiek & ecologisch 
Aantal km kustlijn / rivier(en) dat getroffen wordt door extreme 
weersomstandigheden/bodemerosie (zonder aanpassing) 

km 

Fysiek & ecologisch % laag- of hooggelegen zones /ICO/ 

Fysiek & ecologisch % zones nabij kusten of rivieren /ICO/ 

Fysiek & ecologisch 
% beschermde (ecologisch en/of cultureel gevoelige) gebieden / % 
bebossing 

/ICO/ 

Fysiek & ecologisch 
% (bv. residentiële/commerciële/agrarische/industriële/toeristische) zones 
in gevaar (bv. overstroming/hittegolf/bos- of terreinbrand) 

/ICO/ 

Fysiek & ecologisch Huidig energieverbruik per capita t.o.v. ramingen 2020/2030/2050 MWh 

Fysiek & ecologisch Huidig waterverbruik per capita t.o.v. ramingen 2020/2030/2050 m3 

Andere [gelieve te 
specificeren] 

Andere [gelieve te specificeren] 
[gelieve te 

specificeren] 
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 Impactgerelateerde indicatoren 
 

Getroffen sector(en) Impactgerelateerde indicatoren Eenheid 

Gebouwen 
Aantal of % (openbare/residentiële/tertiaire) gebouwen dat door extreme 
weersomstandigheden/gebeurtenissen beschadigd raakte 

(per jaar/over 
een bepaalde 

periode) 

Transport, Energie, Water, 
Afval, ICT 

Aantal of % transport-/energie-/water-/afval-/ICT-infrastructuren dat door 
extreme weersomstandigheden/gebeurtenissen beschadigd raakte 

(per jaar/over 
een bepaalde 

periode) 

Landgebruikplanning 
% grijze/blauwe/groene zones getroffen door extreme 
weersomstandigheden/gebeurtenissen (bv. hitte-eilandeffect, overstroming, 
aardverschuivingen en/of grondverzakkingen, bos-/terreinbrand) 

/ICO/ 

Transport, Energie, Water, 
Afval, Civiele bescherming 
& hulpdiensten 

Aantal dagen met onderbrekingen van de openbare dienstverlening (bv. 
stroom-/watertoevoer, gezondheid/civiele bescherming/hulpdiensten, afval)  

- 

Transport, Energie, Water, 
Afval, Civiele bescherming 
& hulpdiensten 

Gemiddelde duur (in uur) van de onderbrekingen van de openbare 
dienstverlening (bv. stroom-/watertoevoer, gezondheid/civiele 
bescherming/hulpdiensten)  

uur 

Gezondheid 
Aantal personen dat gewond raakte/geëvacueerd werd/zich diende te 
verplaatsen als gevolg van een of meerdere extreme weergebeurtenissen 
(bv. hitte- of koudegolven) 

(per jaar/over 
een bepaalde 

periode) 

Gezondheid 
Aantal aan een of meerdere extreme weergebeurtenissen te wijten 
overlijdens (bv. hitte- of koudegolven) 

(per jaar/over 
een bepaalde 

periode) 

Civiele bescherming & 
hulpdiensten 

Gemiddelde reactietijd (in min.) voor politie/brandweer/hulpdiensten bij 
extreme weergebeurtenissen 

min. 

Gezondheid Aantal uitgevaardigde waterkwaliteitwaarschuwingen /ICO/ 

Gezondheid Aantal uitgevaardigde luchtkwaliteitwaarschuwingen  

Milieu en biodiversiteit 
% van gebieden getroffen door bodemerosie/aantasting van de 
bodemkwaliteit 

/ICO/ 

Milieu en biodiversiteit 
% habitatverliezen als gevolg van een of meerdere extreme 
weergebeurtenissen 

/ICO/ 

Milieu en biodiversiteit % verandering in aantal inheemse soorten /ICO/ 

Milieu en biodiversiteit 
% inheemse soorten (dieren/planten) getroffen door ziektes die verband 
houden met extreme weersomstandigheden/weergebeurtenissen 

/ICO/ 

Land- & bosbouw 
% landbouwverliezen als gevolg van extreme 
weersomstandigheden/weergebeurtenissen (bv. droogte/waterschaarste, 
bodemerosie) 

/ICO/ 

Land- & bosbouw % veebestandsverliezen als gevolg van extreme weersomstandigheden /ICO/ 

Land- & bosbouw 
% verandering in gewasopbrengsten/evolutie van jaarlijkse 
graslandproductiviteit 

/ICO/ 

Land- & bosbouw % veebestandsverliezen als gevolg van plagen/ziekteverwekkers /ICO/ 

Land- & bosbouw % houtverliezen als gevolg van plagen/ziekteverwekkers /ICO/ 

Land- & bosbouw % verandering in bossamenstelling /ICO/ 

Land- & bosbouw % verandering in wateronttrekking /ICO/ 

Toerisme % verandering in toeristenstromen/toerismeactiviteiten /ICO/ 

Andere 
€ jaarlijkse directe economische verliezen (bv. in de 
commerciële/agrarische/industriële/toeristische sectoren) als gevolg van een 
of meerdere extreme weergebeurtenissen 

€/jaar 

Andere € jaarlijks bedrag aan ontvangen compensatie (bv. verzekering) €/jaar 
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 Resultaatgerelateerde indicatoren 

 

Betroffen 
sector(en) 

Resultaatgerelateerde indicatoren Eenheid 

Gebouwen 
% van (openbare/residentiële/tertiaire) gebouwen dat werd aangepast om beter 
bestand te zijn tegen de veranderingen 

/ICO/ 

Transport, Energie, 
Water, Afval, ICT 

% van transport-/energie-/water-/afval-/ICT-infrastructuur dat werd aangepast 
om beter bestand te zijn tegen de veranderingen 

/ICO/ 

Landgebruikplanning % verandering in groene & blauwe infrastructuur/gebieden (oppervlak) /ICO/ 

Landgebruikplanning % verandering in verbonden groene en blauwe gebieden /ICO/ 

Landgebruikplanning % verandering in gesloten oppervlakken/bodemvochtigheid /ICO/ 

Landgebruikplanning % verandering in afvloeiing van regenwateruitlaten /ICO/ 

Landgebruikplanning 
% verandering in beschaduwing (& gerelateerde verandering in het hitte-
eilandeffect) 

/ICO/ 

Landgebruikplanning % kustlijn toegewezen aan gecontroleerde overstromingen /ICO/ 

Water % verandering in waterverlies (bv. door lekken in het waterdistributiesysteem) /ICO/ 

Water % verandering in opslag van regenwater (voor hergebruik) /ICO/ 

Afval 
% verandering in verzamelde/gerecycleerde/gestorte/verbrande hoeveelheid 
vast afval 

/ICO/ 

Milieu & diversiteit % herstelde habitats/% beschermde soorten  /ICO/ 

Land- & bosbouw % verandering in gewasopbrengsten als gevolg van aanpassingsmaatregelen /ICO/ 

Land- & bosbouw % verandering in waterverbruik voor landbouw/irrigatie /ICO/ 

Land- & bosbouw % hersteld bos /ICO/ 

Toerisme % verandering in toeristenstromen /ICO/ 

Toerisme % verandering in toerismeactiviteiten /ICO/ 

Andere 
% verandering in kosten voor herstel en heropbouw in verband met extreme 
weergebeurtenissen 

/ICO/ 

Andere 
€ investeringen in aanpassingsonderzoek (bv. bodembewaring, water-/energie-
efficiëntie, …) door de stad/door andere belanghebbende partijen 

€ 

Andere € investeringen in onderwijs/gezondheids- en noodsystemen door de stad € 

Andere 
Aantal op burgers en lokale belanghebbende partijen gerichte 
bewustmakingsevenementen 

- 

Andere Aantal op personeel gerichte opleidingssessies - 

Andere 
Aantal directe begunstigden dat betrokken is bij de besluitvorming rond mijlpalen 
in het aanpassingsproces via participerende activiteiten voor de gemeenschap  

- 
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BIJLAGE V – VERKLARENDE WOORDENLIJST VAN BELANGRIJKE 
AANPASSINGSTERMEN 
 

 Belangrijk Aanpassingstermen 
 

Aanpassing 

Wijziging die in natuurlijke of menselijke systemen wordt doorgevoerd als reactie op 
daadwerkelijke of verwachte klimatologische stimuli of hun gevolgen, ter verlichting van leed 
of ter benutting van kansen. Hierbij kunnen we een onderscheid maken tussen verschillende 
vormen van aanpassing, waaronder anticiperende, autonome en geplande aanpassing. 

Gevaar 

Het mogelijk plaatsvinden van een natuurlijke of door de mens teweeggebrachte 
gebeurtenis, trend of fysieke impact die kan leiden tot verlies aan levens, letsels of andere 
gezondheidsimplicaties alsook tot schade aan en verlies van eigendom, infrastructuur, 
bestaansmiddelen, dienstverlening, ecosystemen en natuurlijke rijkdommen. In deze 
sjabloon verwijst de term gevaar gewoonlijk naar klimaatgerelateerde fysieke gebeurtenissen 
of trends of hun fysieke gevolgen. 

Blootstelling 
De aanwezigheid van mensen, bestaansmiddelen, soorten of ecosystemen, natuurlijke 
functies, diensten en rijkdommen, infrastructuur, of economische, sociale of culturele activa 
in gevarenzones die hierdoor onderworpen zijn aan mogelijke verliezen. 

Gevoeligheid 
Gevoeligheid is de mate waarin een systeem in negatieve of positieve zin getroffen wordt 
door de veranderlijkheid of verandering van het klimaat. 

Kwetsbaarheid 
Mate waarin een systeem vatbaar is voor nefaste gevolgen van klimaatverandering en deze 
niet kan ondervangen, met inbegrip van klimaatvariabiliteit en extremen. 

Impact 

Impact verwijst gewoonlijk naar mogelijke gevolgen (zonder aanpassing) voor levens, 
bestaansmiddelen, gezondheid, ecosystemen, economieën, samenlevingen, culturen, 
diensten en infrastructuur die te wijten zijn aan de interactie van klimaatverandering of 
gevaarlijke klimaatgebeurtenissen die binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvinden. Een 
ander woord voor impact is 'gevolgen'.  

Risico 

Het potentieel voor gevolgen wanneer er iets waardevols op het spel staat en de uitkomst 
onzeker is, gelet op de diversiteit aan waarden. Risico wordt vaak voorgesteld als de 
waarschijnlijkheid dat gevaarlijke gebeurtenissen of trends zullen plaatsvinden, 
vermenigvuldigd met de gevolgen als deze gebeurtenissen of trends inderdaad zouden 
plaatsvinden. Risico resulteert uit de interactie van kwetsbaarheid, blootstelling en gevaar. 
De term 'risico' wordt in de huidige sjabloon voornamelijk gebruikt om naar de risico's van 
gevolgen van klimaatverandering te verwijzen.  

 

 

 Klimaatrisico's 

 

Overstroming 

Het overschrijden van de normale oevers van een waterloop of ander waterlichaam of de 
accumulatie van water in gebieden die normaal gezien niet onder water staan. 
Overstromingen omvatten fluviale of rivieroverstromingen, vloedgolven, stedelijke 
overstromingen, pluviale overstromingen, riooloverstromingen, kustgebiedoverstromingen en 
uitbraakoverstromingen van gletsjermeren. 

Droogte 
Een periode van abnormaal droog weer die lang genoeg aanhoudt om een ernstige 
hydrologische verstoring te veroorzaken.  

Storm 
Een atmosferische verstoring die zich kan manifesteren in de vorm van sterke windvlagen en 
die vergezeld kan gaan van regen, sneeuw of andere vormen van neerslag, evenals donder 
en bliksem. 
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 Aanpassingsproces 
 

Risico- & 
Kwetsbaarheidsanalyse(s) 

(RKA('s)) 

Bepaalt de aard en omvang van het risico door het analyseren van potentiële 
gevaren en het evalueren van kwetsbaarheden die een mogelijke bedreiging 
zouden kunnen vormen voor personen, eigendommen, bestaansmiddelen alsook 
de omgeving waarvan deze afhankelijk zijn - het maakt het mogelijk om essentiële 
aandachtsgebieden te identificeren en reikt bijgevolg informatie aan, op basis 
waarvan er besluiten genomen kunnen worden. Dit kan de vorm aannemen van 
één analyse of van meerdere analyses die zich op verschillende prioriteiten 
focussen. Verder kunnen RKA's ook verschillende types van analyses omvatten 
(zoals analyses van institutionele risico's, gevarenanalyses of retrospectieve 
kwetsbaarheidsanalyses bij extreme weergebeurtenissen). 

Aanpassingsstrategie 

Zet de visie van de lokale overheid uiteen voor een meer klimaatbestendige 
toekomst. Specificeert de prioritaire domeinen voor actie alsook de mechanismen 
voor het betrekken van belanghebbende partijen en het mobiliseren van middelen 
en hulpbronnen, alsook voor het voortdurend monitoren en evalueren. 

Aanpassingsactieplan 
Stelt een aantal concrete aanpassingsacties voorop, met inbegrip van termijnen en 
toegewezen verantwoordelijkheden, die de langetermijnstrategie in actie vertalen.  

Aanpassingsacties (of 
maatregelen) 

Technologieën, processen en activiteiten die gericht zijn op het vergroten van ons 
aanpassingsvermogen (opbouwen van aanpassingsvermogen) en het 
minimaliseren, bijsturen en benutten van de gevolgen van klimaatverandering 
(zorgen voor aanpassing). 

Aanpassingsoptieanalyse 
Het identificeren van opties om zich aan de klimaatverandering aan te passen en 
het evalueren van deze opties aan de hand van criteria zoals beschikbaarheid, 
voordelen, kosten, doeltreffendheid, efficiëntie en haalbaarheid. 

Integratie 
Het integreren van aanpassing in beleidsprocessen is gericht op het opnemen van 
aanpassingskwesties in andere (sectorale) beleidsprocessen. 

Evaluatie 
Een proces om de doeltreffendheid van een aanpassingsmaatregel systematisch 
en objectief te evalueren in het licht van haar doelstellingen. 

 

 Sectoren 
 

Gebouwen 
Verwijst naar (gemeentelijke/residentiële/tertiaire publieke/private) structuren of 
groepen van structuren, rond ruimten, die ter plaatse permanent gebouwd of 
opgetrokken werden. 

Vervoer 

Omvat netwerken voor vervoer over de weg, per spoor, in de lucht en over het water 
alsook de aanverwante infrastructuur (bv. wegen, bruggen, hubs, tunnels, havens en 
luchthavens). Het bestaat uit een uitgebreide waaier aan zowel publieke als private 
activa en diensten en sluit alle gerelateerde vaar- en voertuigen uit (net als 
gerelateerde onderdelen en processen). 

Energie 

Verwijst naar de energievoorziening en de hiermee verband houdende infrastructuur 
(productie-, transmissie- & distributienetwerken, voor alle types van energie). Het 
omvat steenkool, ruwe olie, vloeibaar aardgas, raffinagegrondstoffen, additieven, 
aardolieproducten, gassen, hernieuwbare brandstoffen en brandbaar afval, 
elektriciteit en warmte. 

Water 

Verwijst naar de watervoorziening en de hiermee verband houdende infrastructuur. 
Verder slaat het ook op watergebruik (bv. door huishoudens, industrie, 
energieproductie, landbouw, enz.) en beheersystemen voor (afval-, regen) water, met 
inbegrip van riolerings-, drainage- en behandelingssystemen (d.w.z. het proces om 
afvalwater geschikt te maken om aan milieustandaarden of andere kwaliteitsnormen 
te voldoen, alsook om overtollig regen- of stormwater te ondervangen). 

Afval 
Omvat activiteiten die verband houden met het beheer (met inbegrip van de 
verzameling, behandeling en verwijdering) van diverse vormen van afval, zoals vast 
of niet-vast industrieel of huishoudelijk afval, evenals verontreinigde sites. 
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Landgebruikplanning 

Proces dat door publieke instanties ondernomen wordt om verschillende opties voor 
grondgebruik te identificeren en te evalueren en ter zake beslissingen te nemen. 
Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met economische, sociale en 
ecologische doelstellingen op lange termijn evenals met de implicaties voor 
verschillende gemeenschappen en belangengroepen. Verder omvat dit proces ook 
de daaropvolgende formulering en bekrachtiging van plannen of voorschriften die de 
toegestane of aanvaarde vormen van gebruik beschrijven. 

Land- & bosbouw 

Omvat grond die voor land- & bosbouw geclassificeerd/toegewezen werd, evenals 
creatie- en productiegerelateerde organisaties en industrieën binnen en rond de 
grenzen van de gemeente. Het slaat op veeteelt, viskweek, boslandbouw, bijenteelt, 
tuinbouw en andere vormen van landbouw- en bosbeheer alsook diensten in het 
gebied. 

Milieu en 
biodiversiteit 

Milieu verwijst naar de groene en blauwe landschappen, de luchtkwaliteit evenals het 
stedelijke achterland.  
Biodiversiteit doelt op de verscheidenheid aan leven in een specifieke regio die 
gemeten kan worden als de variëteit binnen soorten, tussen soorten en de 
verscheidenheid van ecosystemen. 

Gezondheid 

Verwijst naar de geografische spreiding van ziekten (allergieën, kankers, 
ademhalings- en hartziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid 
(biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens 
(vermoeidheid, stress, posttraumatisch stresssyndroom, overlijden, enz.) die direct 
(luchtvervuiling, hittegolven, droogtes, zware overstromingen, troposferisch ozon, 
lawaai, enz.) of indirect (voedsel-/waterkwaliteit, genetisch gemodificeerde 
organismen, enz.) samenhangen met de kwaliteit van het milieu. Verder omvat het 
ook gezondheidszorgdiensten en aanverwante infrastructuur (bv. ziekenhuizen). 

Civiele bescherming 
en hulpdiensten 

Verwijst naar de werking van de civiele bescherming en de hulpdiensten door of 
namens overheidsinstanties (bv. instanties voor civiele bescherming, politie, 
brandweer, ambulance, verpleegkundige en spoedeisende geneeskundige diensten) 
en omvat de lokale mechanismen voor de vermindering en beheersing van rampen 
(bv. capaciteitsopbouw, coördinatie, uitrusting, noodplanning, enz.) 

Toerisme 

Verwijst naar de activiteiten van personen die naar plaatsen buiten hun gebruikelijke 
omgeving reizen en daar verblijven gedurende maximum één onafgebroken jaar voor 
recreatieve, zakelijke of andere doeleinden die geen verband houden met de 
uitoefening van een bezoldigde activiteit op de bezochte plek. 

Andere 
Eender welke andere sector (bv. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), 
Industrie, Financiën). 

 

 

 Bronnen 

Verklarende woordenlijst van statistische termen van de OESO  

RAMON, Eurostats server voor internationale statistische classificaties 

Verklarende woordenlijst INSPIRE  

 

 

 Meer definities 
 

Verklarende woordenlijst van het IPCC (2012)  

Online verklarende woordenlijst van Climate-ADAPT  

 

  

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&IntCurrentPage=1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary
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