
Pagina 1 van 4 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor 

persoonsgebonden aangelegenheden 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; 

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor 

persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 

maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2010, 20 december 2013 

en 3 juli 2015; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

tweede aanpassing van de begroting 2012, artikel 14, §5, vervangen bij het decreet 

van 23 december 2016; 

Gelet op advies xxxxx/x (adviesnummer) van de Raad van State, gegeven op ... 

(datum); 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Hoofdstuk 1. Definities 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° aanvrager: rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de 

persoonsgebonden aangelegenheden en die een aanvraag tot het verkrijgen 

van een investeringssubsidie of investeringswaarborg indient; 

2° decreet van 23 februari 1994: het decreet van 23 februari 1994 inzake de 

infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden; 

3° diagnosesubsidie: een alternatieve vorm van investeringssubsidie als 

vermeld in artikel 7bis van het decreet van 23 februari 1994; 

4° energieprestatiediagnose: een potentieelscan op maat en een actieplan met 

energiebesparende maatregelen, opgesteld door of in opdracht van het 

Vlaams Energiebedrijf; 

5° kortetermijnproject: de realisatie van de energiebesparende maatregelen 

met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar, vermeld in de 

energieprestatiediagnose; 

6° masterplan: globale en beschrijvende schets van alle mogelijke 

energiebesparende maatregelen per gebouw van een voorziening met per 

maatregel vermelding van de absolute en relatieve energiebesparing, de 
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CO2-reductie, de investering, de bijhorende terugverdientijd en het jaar van 

de investering; 

7° Vlaams Energiebedrijf: het privaatrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf, opgericht krachtens 

het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het 

privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams 

Energiebedrijf. 

 

Hoofdstuk 2. Energieprestatiediagnose 

 

Afdeling 1. Diagnosesubsidie 

 

Art. 2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan het Fonds een 

diagnosesubsidie toekennen aan aanvragers als aan al de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

1° de aanvrager laat per gebouw van een voorziening voor de hele bestaande 

infrastructuur een energieprestatiediagnose uitvoeren; 

2° de aanvrager beschikt over een genotsrecht op het kortetermijnproject als 

vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994; 

3° na de realisatie van het kortetermijnproject blijft de infrastructuur voldoen 

aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in 

het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden; 

4° de aanvrager realiseert het kortetermijnproject uiterlijk drie jaar na de 

oplevering van de energieprestatiediagnose. 

 

Art. 3. Het bedrag van de diagnosesubsidie stemt overeen met de kostprijs van de 

energieprestatiediagnose. 

 

De diagnosesubsidie wordt rechtstreeks betaald aan het Vlaams 

Energiebedrijf. 

 

Als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel 2, 4°, 

vordert het Fonds de diagnosesubsidie terug van de aanvrager. 

 

Afdeling 2. Procedure 

 

Art. 4. De aanvrager dient de aanvraag van een diagnosesubsidie op elektronische 

wijze in bij het Vlaams Energiebedrijf. 

 

Art. 5. De aanvraag van een diagnosesubsidie bevat: 

1° een ingevuld identificatieformulier op basis van een model dat het Vlaams 

Energiebedrijf ter beschikking stelt. Dat identificatieformulier bevat de 

volgende rubrieken: 

a) de identificatiegegevens van de aanvrager, waaronder het 

ondernemingsnummer uit de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

b) de identificatiegegevens van de voorziening; 

c) de identificatiegegevens van de contactpersoon voor het dossier; 

d) de locatie van de infrastructuur: adres en kadastergegevens; 

e) het engagement om bij de realisatie van het kortetermijnproject de 

regelgeving omtrent overheidsopdrachten te respecteren, als die van 

toepassing is; 

f) het engagement om het kortetermijnproject uiterlijk drie jaar na de 

definitieve energieprestatiediagnose te realiseren;  

2° een kopie van de ondertekende beslissing van het bevoegde orgaan van de 

aanvrager met de beslissing om een diagnosesubsidie aan te vragen; 

3° een bewijs dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in 

artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994. 
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Art. 6. §1. Het Vlaams Energiebedrijf onderzoekt of de aanvraag, vermeld in artikel 

5, voldoet aan de voorwaarden. 

 

§2. Het Vlaams Energiebedrijf maakt binnen zestig dagen na de ontvangst van de 

aanvraag een ontwerp van beslissing op en legt dat voor aan het Fonds. 

 

Het Vlaams Energiebedrijf houdt het dossier van de aanvraag ter 

beschikking van het Fonds en bezorgt dat op verzoek aan het Fonds. 

 

§3. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de toekenning van de 

diagnosesubsidie of van de gemotiveerde negatieve beslissing. 

 

Art. 7. Het Fonds betaalt 50% van het subsidiebedrag na de toekenning van de 

diagnosesubsidie en 50% na de oplevering van de energieprestatiediagnose. 

 

Art. 8. De toekenning van de diagnosesubsidie vervalt als de aanvrager het 

kortetermijnproject niet uiterlijk drie jaar na de opgeleverde 

energieprestatiediagnose realiseert. Het Fonds kan die termijn, op gemotiveerd 

verzoek van de aanvrager, verlengen in geval van overmacht. 

 

Art. 9. In dit artikel wordt verstaan onder  

 

Uiterlijk zes maanden na de oplevering van de energieprestatiediagnose 

bezorgt de aanvrager al de volgende stukken aan het Fonds: 

1° het masterplan, dat wordt opgesteld op basis van de 

energieprestatiediagnose; 

2° een overzicht van de geplande werkzaamheden in het kortetermijnproject; 

3° een kopie van de ondertekende beslissing van het bevoegde orgaan van de 

aanvrager waarin het masterplan en de geplande werkzaamheden in het 

kortetermijnproject zijn goedgekeurd. 

 

Uiterlijk drie jaar na de oplevering van de energieprestatiediagnose bezorgt 

de aanvrager aan het Fonds een overzicht van de gerealiseerde werkzaamheden uit 

het masterplan. 

 

De aanvrager houdt vanaf het bevel tot aanvang van de werkzaamheden de 

eindafrekeningen van de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van 

energiebesparende maatregelen ter beschikking van het Fonds en bezorgt die op 

verzoek aan het Fonds. 

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. 
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Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast 

met de uitvoering van dit besluit. 

 

Brussel, 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 

 

 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 

 




