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Green Deal
Afbouw F-gassen in supermarkten en
voedingswinkels
Inleiding
Beleidscontext
Met het Klimaatakkoord van Parijs verbinden 195 partijen zich ertoe om de globale temperatuurstijging tot ruim
onder 2°C te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau, en om inspanningen te doen om de stijging te
beperken tot 1,5°C. De ontwikkelde landen nemen hierbij het voortouw en verminderen hun
broeikasgasemissies drastisch in de komende decennia.
Zo engageerde de Europese Unie zich in 2009 al om haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met minstens
80% tot 95% te reduceren ten opzichte van 1990. Als tussentijdse doelstelling werd tegen 2030 een
emissiereductie met 40% vooropgesteld t.o.v. 1990.
In het licht van de meest recente wetenschappelijke gegevens en de noodzaak om wereldwijd de klimaatactie
op te voeren, bekrachtigde de Europese Raad op 12 december 2019 de doelstelling van een klimaatneutrale EU
in 2050, conform de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. De Vlaamse regering ondersteunde op 21
februari 2020 deze doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050.

Conform de Europese verplichtingen en de Belgische afspraken daarover keurde de Vlaamse Regering op 9
december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed, dat de krijtlijnen vastlegt voor het
klimaatbeleid in de periode 2021-2030 in het Vlaamse Gewest.
Volgens dit plan zullen in alle sectoren maatregelen moeten worden genomen. Bovenop het huidige
reductiebeleid rond F-gassen voorziet het plan dan ook extra maatregelen om de uitstoot van gefluoreerde
broeikasgassen (F-gassen) terug te dringen.
Zo is onder meer voorzien dat samen met de distributiesector een Green Deal zal worden besproken met als doel
om tegen 2030 de inzet van F-gassen als koelmiddel in deze sector tot een minimum te herleiden, zodat de Fgasuitstoot quasi nihil is.

Problematiek F-gassen en uitdaging
Volgens de meest recente cijfers bedroeg de uitstoot van F-gassen (in 2019) in het Vlaams Gewest ongeveer 3
Mton CO2-equivalenten. De prognose is dat een belangrijk deel van deze uitstoot, met name het aandeel van de
chemische industrie, zeer sterk wordt gereduceerd vanaf 2020. Een belangrijke hoeveelheid F-gas-uitstoot
(ongeveer 1,2 Mton CO2-equivalenten in 2019) is toe te schrijven aan het gebruik van F-gassen als koelmiddel 1.
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Bron uitstoot F-gassen: zie https://www.cnc-nkc.be/en/reports (‘F-gas study’)
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De oorzaken van deze emissies zijn de lekkage van deze gassen bij gebruik in koelinstallaties, en de onzorgvuldige
terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen wanneer deze installaties buiten
werking gesteld, afgebroken of ingezameld worden.
Op Europees niveau werd in 2014 een ambitieuze EU-verordening aangenomen die een significante reductie van
het gebruik en de uitstoot van F-gassen tegen 2030 als doel heeft.
Koelinstallaties die onder de Green Deal vallen
Naar analogie met de definities van de Vlarem-regelgeving wordt in deze tekst de volgende terminologie gebruikt
voor de koelinstallaties waarin F-gassen als koelmiddel worden gebruikt:
-

stationaire koelapparatuur (product- en proceskoeling). Hiermee wordt onder meer bedoeld:
gecentraliseerde koeling, condensing units, stand-alone koeling, diepvrieskasten, koelcellen, gekoelde
ruimtes, koeltoonbanken, koelvitrines, proceskoeling

-

luchtconditioneringsinstallaties. Hiermee wordt alle koeling bedoeld voor het comfort van de personen
die aanwezig zijn in een ruimte. Dit omvat onder meer split-aircotoepassingen en chillers

-

warmtepompen 2

Kiezen voor natuurlijke koelmiddelen voor stationaire koelapparatuur
Dank zij technologische ontwikkelingen kan het gebruik van F-gassen sneller worden teruggedrongen dan
voorzien is in de EU-verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen. In de praktijk hebben verschillende
actoren (o.m. binnen de distributiesector) de impact van het gebruik van F-gassen reeds zeer sterk
teruggedrongen, vooral in nieuwe, maar ook in bestaande product- en proceskoelinstallaties (verder in deze tekst
‘stationaire koelapparatuur’ genoemd). Steeds meer ondernemingen slagen erin om in dergelijke installaties
natuurlijke koelmiddelen te gebruiken.
Omdat het gebruik van natuurlijke koelmiddelen in product- en proceskoeling belangrijke investeringen vergt,
biedt de Vlaamse overheid ondersteuning aan via het instrument Ecologiepremie+. Het Vlaams Energie- en
Klimaatplan 2021-2030 stelt dat zal worden nagegaan welke milieutechnische ingrepen die op dit moment
worden ondersteund door de Ecologiepremie+ ook na 2020 kunnen worden behouden. Bovendien zal worden
nagegaan of ook ondersteuning mogelijk is voor andere milieutechnische ingrepen die een positieve bijdrage
leveren tot de reductie van F-gasuitstoot (bv. airco’s in grote gebouwen en warmtepompen met lage GWPwaarden).
Door deze Green Deal te ondertekenen verklaren de deelnemende ondernemingen gezamenlijk klaar en duidelijk
dat ze uiterlijk tegen 2030 niet langer van F-gassen afhankelijk willen zijn voor de verzekering van hun
koelbehoefte voor stationaire koelapparatuur. Bovendien geven ze met de ondertekening een duidelijk signaal
aan leveranciers van koelinstallaties dat er in de toekomst voornamelijk toestellen moeten worden aangeboden
zonder F-gassen. Tot op heden wordt immers nog een heel gamma koelinstallaties met schadelijke F-gassen
aangeboden. Het engagement van alle deelnemende partijen in deze Green Deal dient dan ook mee als inspiratie
voor anderen, die (voorlopig) niet betrokken zijn bij de Green Deal, om het gebruik van F-gassen in koelinstallaties
af te bouwen en zoveel mogelijk te bannen.
Een mogelijk alternatief voor F-gassen zijn HFO-koelmiddelen, want het aardopwarmingspotentieel van deze
stoffen is zeer laag vergeleken met F-gassen. Toch wordt in vraag gesteld of het massale gebruik van welbepaalde
HFO’s wenselijk is, omdat afbraakproducten van sommige HFO’s zoals trifluorazijnzuur (TFA) meer en meer in
het leefmilieu aangetroffen worden. De mogelijke schadelijkheid op langere termijn van de accumulatie van deze
Ook al is verwarmen de primaire functie van een warmtepomp, toch worden deze in de Green Deal (en
conform de Vlarem-regelgeving, als ‘koelinstallatie’ beschouwd. Net als stationaire koelapparatuur bevat een
warmtepomp immers een koelsysteem waarin een koelmiddel circuleert. Bij een warmtepomp wordt echter
niet de geproduceerde koude, maar de geproduceerde warmte gevaloriseerd, in tegenstelling tot een klassieke
koelinstallatie.
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afbraakproducten is voorlopig onbekend en vormt het onderwerp van lopend onderzoek. Rekening houdende
met het voorzorgsprincipe wensen de deelnemende ondernemingen bij deze Green Deal daarom in stationaire
koelapparatuur geen gebruik te maken van koelmiddelen met HFO’s die een sterk TFA-vormend vermogen
hebben, en ze willen dit voornemen met de ondertekening van deze Green Deal onderstrepen.

De klimaatimpact van luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen maximaal beperken
Het stopzetten van het gebruik van F-gassen en de transitie naar het gebruik van natuurlijke koelmiddelen is
minder voor de hand liggend voor bepaalde luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen. Daar wordt de
transitie voorlopig bemoeilijkt door de beperkte beschikbaarheid van alternatieve oplossingen, de significante
meerkost van deze alternatieven of de brandbaarheid of toxiciteit van deze alternatieven. Daardoor kunnen
natuurlijke koelmiddelen niet zomaar breed en onmiddellijk geïmplementeerd worden in alle mogelijke
koeltoepassingen en locaties. In dergelijke gevallen is het belangrijk om op een zo milieuvriendelijk mogelijke
manier een juiste koelinstallatie te selecteren en die correct uit te baten. Een dergelijke milieuvriendelijke koeling
omvat dan ook een combinatie van:
-

een verstandige koelmiddelkeuze op vlak van energie-efficiëntie in combinatie met een zo laag
mogelijke GWP-waarde van het koelmiddel,
een ontwerp, installatie en uitbating van de koelinstallatie die maximale lekdichtheid van de installatie
garandeert
een maximale terugwinning van het koelmiddel bij afbraak of afvoer van de koelinstallatie.

Lekverlies F-gassen uit koelinstallaties beperken
De grootste uitstoot door het gebruik van F-gassen in koelinstallaties treedt op tijdens de gebruiksfase en is het
gevolg van lekkage van de koelmiddelen uit de installaties. Dit wordt geschat op 64% van de uitstoot van F-gassen
uit koelinstallaties (bron: zie voetnoot 1). Via regelgeving worden dan ook gebruiksvoorwaarden opgelegd om
de lekdichtheid van koelinstallaties te verhogen. De deelnemende ondernemingen engageren zich in deze Green
deal ertoe om, bovenop de strikte naleving van de heersende uitbatingsvoorwaarden, gedurende de looptijd van
de Green Deal de gemiddelde lekdichtheid van alle koelinstallaties in hun beheer, jaarlijks te verbeteren en deze
vooruitgang gekwantificeerd op te volgen.

F-gassen maximaal terugwinnen en afvoeren
Uit koelinstallaties die buiten werking worden gesteld, wordt te weinig van het resterende koelmiddel
teruggewonnen en afgevoerd voor vernietiging of opzuivering. Bij gebrek aan exacte cijfers wordt geschat dat in
2019 de uitstoot van F-gassen in de afvalfase 420 kton CO2-equivalenten bedroeg, ook al is een correcte
terugwinning van deze gassen verplicht. Dit is 36% van de uitstoot van F-gassen uit koelinstallaties. Om de
uitstoot van F-gassen door het gebruik als koelmiddel tot een minimum te beperken is het een noodzakelijke
voorwaarde dat in de komende jaren de nodige aandacht gaat naar deze afvalaspecten, omdat meer en meer
koelinstallaties met F-gassen buiten werking zullen worden gesteld. Een van de engagementen van deze Green
deal is om te streven naar een volledige terugwinning van F-gassen uit afgedankte koelinstallaties.

Nauwgezette opvolging
Er is bovendien onvoldoende zicht op de hoeveelheden F-gassen die nog in omloop zijn en op de werkelijke
lekkage van F-gassen uit koelinstallaties. Ook wanneer koelinstallaties definitief buiten werking worden gesteld,
weet men vaak niet hoeveel F-gassen nog uit deze installaties worden verwijderd en correct worden afgevoerd
voor hergebruik, verwerking of vernietiging. Een van de engagementen van deze Green Deal is om dit
nauwgezetter op te volgen.

3

Afspraken
Artikel 1.

Opsomming van alle deelnemende partijen

Vlaamse overheid
1.

2.

Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), vertegenwoordigd door dhr. Luc Peeters in zijn
functie als Administrateur-generaal
Minister Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en het Agentschap Innoveren &
Ondernemen, vertegenwoordigd door dhr. Marc Andries in zijn hoedanigheid als administrateurgeneraal

Hierna ‘de Vlaamse overheid’ genoemd
Initiatiefnemers
3.
4.
5.
6.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), vertegenwoordigd door dhr. Luc Peeters in zijn functie
als Administrateur‐generaal
Beroepsfederatie COMEOS, vertegenwoordigd door Dominique Michel, in zijn functie als CEO Comeos
Beroepsfederatie Frixis, vertegenwoordigd door Jurgen Buckinx in zijn hoedanigheid als Nationaal
Voorzitter
Beroepsfederatie Agoria, vertegenwoordigd door dhr. Peter Demuynck in zijn functie van
algemeen directeur Agoria Vlaanderen

Hierna ‘de initiatiefnemers’ genoemd

Deelnemende ondernemingen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aldi, vertegenwoordigd door dhr. Christophe Duchateau, in zijn functie als Business Unit Director Real
Estate & Expansion
Carrefour, vertegenwoordigd door Pascal Léglise, in zijn functie als Directeur CSR
Colruyt Group, vertegenwoordigd door Koen Baetens, in zijn functie als Directeur Technics, Real Estate
& Energy
Delhaize, vertegenwoordigd door dhr. Dieter De Waegeneer, in zijn functie als Executive Vice-president
Operations
Jumbo, vertegenwoordigd door Peter Isaac, Directeur België
Lidl, vertegenwoordigd door Evan Lesage, Director Real Estate en Tim De Keyser, Afdelingshoofd
filiaalbouw
Quality Meat Renmans, vertegenwoordigd door Rik Renmans, in zijn functie Als CEO

Hierna de deelnemende ondernemingen genoemd

Koeltechnische bedrijven
14. Arco, vertegenwoordigd door Mario Beeckman
15. Bumaco, vertegenwoordigd door Tom Callewaert
16. Carrier Refrigeration Benelux, vertegenwoordigd door Maikel Massa
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17. Calis, vertegenwoordigd door Krist Comeine
18. Clima & Partners, vertegenwoordigd door Olaf Reyntjens
19. Colruyt Group, vertegenwoordigd door Koen Baetens, in zijn functie als Directeur Technics, Real Estate
& Energy
20. Cooltech, vertegenwoordigd door Kristof Nagels
21. Engie Axima , vertegenwoordigd door Nathalie Dewulf
22. Fieuw Koeltechniek, vertegenwoordigd door Bart Declercq en Stefaan Bostyn
23. Freho, vertegenwoordigd door Veerle Lozie
24. Frimex, vertegenwoordigd door Hendrine Kalkman
25. Matheco, vertegenwoordigd door Kris Matthys
26. Refreco, vertegenwoordigd door Marc Ilari
27. Pelzer, vertegenwoordigd door Olivier Graindor
28. Sabcobel, vertegenwoordigd door Herwig Coppens
29. TMS, vertegenwoordigd door Kris De Raedt

Hierna de deelnemende koeltechnische bedrijven genoemd

Andere
30. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vertegenwoordigd door mevr. Henny De Baets in haar
functie van administrateur‐generaal; hierna te noemen als OVAM
31. Recupel, vertegenwoordigd door Eric Dewaet in zijn hoedanigheid als CEO
32. het Agentschap Innoveren & Ondernemen, vertegenwoordigd door dhr. Mark Andries in zijn
hoedanigheid als administrateur-generaal, hierna te noemen als VLAIO
33. Buurtsuper.be, vertegenwoordigd door dhr. Luc Ardies in zijn functie als gedelegeerd bestuurder
Hierna allen samen ‘de deelnemende partijen’ genoemd.

Artikel 2.
Deal

Definities en specifieke bepalingen/overwegingen in deze Green

2.1. In het kader van deze Green Deal worden volgende definities gehanteerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Green Deal “Afbouw F-gassen in supermarkten en voedingswinkels”: de gebruiksnaam voor deze Green
Deal
F-gassen: gefluoreerde broeikasgassen zoals gedefinieerd in artikel 2 van de EU-verordening 517/2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en mengsels die deze stoffen bevatten
HFO’s: de in bijlage II, deel 1 van de EU-verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen
opgenomen stoffen en mengsels die deze stoffen bevatten.
Koelmiddelen: stoffen die in koelinstallaties worden gebruikt als transportmiddel voor koude/warmte.
Deze kunnen zowel F-gassen, alternatieve gassen als mengsels van beide zijn.
Koelinstallaties: het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een
koelsysteem en die onder het beheer vallen van de deelnemende ondernemingen; het gaat om
- stationaire koelapparatuur (product- en proceskoeling),
luchtconditioneringsapparatuur (comfortkoeling)
warmtepompen
Het betreft zowel de koelinstallaties in supermarkten, voedingswinkels en distributiecentra
5

6.

Milieuvriendelijke koeling: een combinatie van onder meer:
- een verstandige koelmiddelkeuze op vlak van energie-efficiëntie in combinatie met een zo laag
mogelijke GWP-waarde van het koelmiddel,
- een ontwerp, installatie en uitbating van de koelinstallatie die maximale lekdichtheid van de
installatie garandeert
- een maximale terugwinning van het koelmiddel bij afbraak of afvoer van de koelinstallatie.

7.

Actie: concreet engagement van één van de deelnemende partijen. Er kunnen meerdere acties
geformuleerd worden per deelnemende partij. De opgenomen acties lopen steeds gedurende de volle
duurtijd van deze Green Deal, tenzij specifiek anders vermeld.
Green Deal Raad: een door de Vlaamse Overheid samengestelde werkgroep die waakt over de goede
werking van de Green Deals. Ze beoordeelt ingediende voorstellen van Green Deals en volgt deze op.

8.

2.2. Met betrekking tot deze Green Deal moeten volgende algemene en specifieke overwegingen in acht
genomen worden:
ALGEMENE OVERWEGINGEN
Algemene overweging 1.
Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van
onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu te verminderen. Voor de koeling en
verwarming in de distributiesector vergt dit op korte termijn een maximale afbouw van het gebruik van F-gassen.
Het stopzetten van het gebruik en het correct uitbaten en afvoeren van koelinstallaties die F-gassen bevatten,
zal een belangrijke bijdrage leveren tot een beperking van de totale ecologische impact van de koeling in de
distributiesector.
Algemene overweging 2.
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om de omslag naar zowel een duurzame groei als een
verbeterde performantie van koeling in de distributiesector mogelijk te maken. Ondernemingen nemen volop
concrete initiatieven voor verduurzaming van de economie en de samenleving. Met deze Green Deal wil de
Vlaamse overheid ook voor de distributiesector deze dynamiek in de samenleving optimaal benutten.
Algemene overweging 3.
Green Deals bieden ondernemingen, burgers en/of organisaties een laagdrempelig en krachtig instrument om
samen met de overheid te werken aan deze verduurzaming. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de
basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt
op Vlaams niveau, wil de Vlaamse overheid zich inzetten om deze belemmeringen weg te nemen of op te lossen
om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete
afspraken schriftelijk vast.
Algemene overweging 4.
De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, waardoor er
navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke
ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid tegenover staat. De resultaten van een Green Deal worden daarom
steeds publiek gemaakt (zie www.greendeals.be).
SPECIFIEKE OVERWEGINGEN
Met deze Green Deal wordt door de deelnemende partijen een duidelijk engagement getoond in het streven
naar een koolstofarme economie en in de strijd tegen klimaatverandering. Zo worden duidelijke stappen gezet
in het streven naar klimaatneutraliteit op lange termijn.
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De uitstoot van F-gassen in het Vlaams Gewest bedroeg in 2019 ongeveer 3 Mton CO2-equivalenten. Het Vlaams
Energie- en Klimaatplan 2021-2030 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 december 2019 en bevat
prognoses die voorzien dat bijkomende maatregelen ertoe zullen bijdragen dat in 2030 de uitstoot van F-gassen
tot maximaal 0,6 Mton CO2-equivalenten wordt herleid. Aangezien ongeveer 1,3Mton CO2-equivalenten het
gevolg was van het gebruik van F-gassen in stationaire koelinstallaties, klimaatregelingsapparatuur en
warmtepompen, zal de uitstoot van F-gassen door het gebruik ervan als koelmiddel sterk moeten worden
beperkt.
In het verleden hebben de deelnemende ondernemingen al een sterke trackrecord afgeleverd, met name m.b.t.
de uitfasering van ozonlaag afbrekende stoffen die als koelmiddel werden gebruikt. Bovendien heeft de
distributiesector reeds gedurende meerdere jaren significante stappen vooruitgezet in de afbouw van het
gebruik van F-gassen als koelmiddel. In nieuwe vestigingen of bij grote renovaties wordt immers vaak geen
gebruik meer gemaakt van F-gassen voor de koelbehoefte voor stationaire koelapparatuur. F-gasvrije proces- en
productkoeling in de distributiesector wordt dan ook als de gewenste standaardtechnologie van de toekomst
beschouwd.
De transitie naar het gebruik van natuurlijke koelmiddelen is op dit moment minder voor de hand liggend voor
bepaalde luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen. Deze transitie wordt immers bemoeilijkt door een
beperktere beschikbaarheid van alternatieve oplossingen, een significante meerkost van deze alternatieven en
risico’s op vlak van brandbaarheid of toxiciteit van deze alternatieven. Daardoor kunnen natuurlijke
koelmiddelen niet zomaar breed en onmiddellijk worden geïmplementeerd in alle mogelijke toepassingen en
locaties. In dergelijke gevallen komt het er op aan om te opteren voor milieuvriendelijke koeling.
Aangenomen wordt dat van de koelinstallaties die definitief buiten werking worden gesteld en ter plaatse
worden ontmanteld, momenteel gemiddeld slechts 25% van het resterend koelmiddel wordt teruggewonnen en
correct wordt afgevoerd. Van de kleinere koelmiddel bevattende koelinstallaties die worden afgevoerd voor
verwerking elders, wordt bovendien momenteel slechts 30% afgevoerd op de daarvoor geschikte manier.
Geschat wordt dat in 2019 de uitstoot van F-gassen in de afvalfase hierdoor 420 kton CO2-equivalenten bedroeg,
ook al is een correcte terugwinning verplicht. Om de uitstoot van F-gassen door het gebruik als koelmiddel tot
een minimum te beperken is het een noodzakelijke voorwaarde dat in de komende jaren de nodige aandacht
gaat naar deze afvalaspecten, omdat meer en meer koelinstallaties met F-gassen buiten werking zullen worden
gesteld 3.
In de praktijk blijkt er veel onzekerheid te zijn over de hoeveelheden F-gassen in de vele bestaande
koelinstallaties. Daarnaast is onduidelijk hoeveel F-gassen gemiddeld jaarlijks worden bijgevoegd aan bestaande
koelinstallaties als gevolg van lekkage van koelmiddel. Een inzicht in de mate waarin F-gassen weglekken uit
koelinstallaties, zou zeer nuttige kennis opleveren om met gerichte acties de lekdichtheid van koelinstallaties te
verhogen en de consumptie van F-gassen sneller af te bouwen.
In de praktijk worden vaak al koelinstallaties geïnstalleerd die geen F-gassen bevatten. Het is echter onduidelijk
in welke mate deze technieken al ingang gevonden hebben in de verschillende koel-, airco- en
warmtepomptoepassingen. Het in kaart brengen van het gebruik van F-gasvrije koelinstallaties zou een nuttig
inzicht opleveren over de reeds afgelegde weg van de transitie naar een koeling zonder F-gassen en zou als
inspiratie kunnen dienen voor andere actoren om ook het gebruik van F-gassen terug te dringen.

Het betreft aannames die worden gebruikt bij de jaarlijkse modelmatige inschatting van de Belgische uitstoot
van F-gassen in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie, zie https://www.cnc-nkc.be/en/reports voor de
eindrapporten bij deze inschatting (‘F-gas study’)
3
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Ter vervanging van F-gassen met een hoog aardopwarmingspotentieel zijn recent de zogenaamde HFOkoelmiddelen ontwikkeld. Vanuit klimaatoogpunt zijn HFO’s (die vaak in mengsels met F-gassen of andere stoffen
worden gebruikt) inderdaad een interessante oplossing, omdat de GWP-waarde van deze stoffen zeer laag is in
vergelijking met met F-gassen. Toch wordt in vraag gesteld of het massale gebruik ervan wenselijk is.
Afbraakproducten van HFO’s zoals trifluorazijnzuur (TFA) worden immers meer en meer in het leefmilieu
aangetroffen. De mogelijke schadelijkheid op langere termijn van de accumulatie van deze afbraakproducten is
voorlopig onbekend.

Artikel 3.

Doel

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de partners, en tussen de partners
onderling, om samen duurzame initiatieven na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties te
ondernemen.
Het doel van deze Green Deal is om bij te dragen aan de afbouw van het gebruik en de uitstoot van F-gassen.
Meer concreet is het doel van deze Green Deal om een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatregelen omde
uitstoot van F-gassen in Vlaanderen in 2030 te herleiden tot de prognoses van maximaal 0,6 Mton CO2equivalenten, die zijn opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, dat door de Vlaamse
Regering op 9 december 2019 werd goedgekeurd.
Met deze Green Deal hebben de deelnemende ondernemingen als doel om tegen 2030 de inzet van F-gas
bevattende koelinstallaties tot een minimum te herleiden, en de F-gasuitstoot tot quasi nihil te herleiden. Er
wordt gestreefd om het gebruik van F-gassen sneller af te bouwen dan voorzien in de EU-Verordening 517/2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Ambitieuze maatregelen zijn immers noodzakelijk om de
doelstellingen te realiseren van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan, dat zelf ook invulling geeft aan Europese
doelstellingen.
Afbouw van het gebruik van F-gassen in nieuwe koelinstallaties
Voor stationaire koelapparatuur is het doel een totale stopzetting van het gebruik van F-gassen en een
vervanging door natuurlijke koelmiddelen. Het gebruik van HFO’s wordt gemeden. Voor bepaalde
luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen is deze transitie voorlopig moeilijker. Wanneer het gebruik
van natuurlijke koelmiddelen in dergelijke installaties (nog) niet opportuun is, dan wordt geopteerd voor zo
milieuvriendelijk mogelijke koeling.
Afbouw van het gebruik van F-gassen in bestaande koelinstallaties
De deelnemende ondernemingen streven ernaar om het gebruik van F-gassen zoveel mogelijk te beperken. Zen
moeten daarbij een afweging maken tussen energie-efficiëntere toepassingen die gebruik maken van F-gassen
met een laag-GWP-potentieel, het verbeteren van de lekdichtheid van koelinstallaties, het gebruik van
alternatieve koelmiddelen en het optimaliseren van de terugwinning van F-gassen.
Om deze doelstelling te kunnen opvolgen werken de deelnemende partijen samen aan een nauwgezette
jaarlijkse inventarisatie en rapportage van het park koelinstallaties en de volumes koelmiddelen die worden
gebruikt om weglekkend koelmiddel uit koelinstallaties te compenseren. Het is daarbij de ambitie om in het
eerste jaar na de ondertekening van de Green Deal een methodologie voor de inventarisatie en rapportage op
te stellen en na 1 jaar een eerste maal te rapporteren. Een bijkomende ambitie is om gedurende de looptijd van
de Green Deal het gemiddelde lekverlies van de resterende koelinstallaties met F-gassen gaandeweg terug te
dringen.
Terugwinning, inzameling en afvoer van F-gassen
De deelnemende ondernemingen engageren zich ertoe om te streven naar een maximale terugwinning van Fgassen uit koelinstallaties door erkende koeltechnische bedrijven. Afgedankte koelinstallaties die niet ter plekke
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worden ontdaan van F-gassen en die in hun geheel kunnen worden afgevoerd, worden ingezameld door de
leverancier bij levering van nieuwe koelinstallaties ofwel door een geregistreerde inzamelaar voor
koelinstallaties 4 (bij voorkeur een Recupel-partner), ofwel via een individueel terugnamesysteem opgezet door
de fabrikant van de koelinstallaties.
In het kader van de hoger vermelde inventarisatieoefening zullen ook de volumes afgevoerde F-gassen en het
aantal afgevoerde koelinstallaties jaarlijks opgevolgd worden. De deelnemende ondernemingen zullen over deze
inventarisatieoefening in geaggregeerde vorm rapporteren.

Sensibilisering
De deelnemende partijen zullen initiatieven opzetten om binnen de distributiesector te sensibiliseren rond de
problematiek van de uitstoot van F-gassen en rond gepaste maatregelen om de uitstoot te vermijden en te
beperken. Ze zullen milieuvriendelijke oplossingen promoten.

Artikel 4.

Tijdsduur

De Green Deal “Afbouw F-gassen in supermarkten en voedingswinkels” start na de ondertekening en eindigt op
31 december 2025.
Na afloop volgt een eindevaluatie door de stuurgroep, waarop kan beslist worden om de Green Deal te
verlengen.

Artikel 5.

Niet‐afdwingbaarheid van de Green Deal als inspanningsverbintenis

De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partijen die het document
ondertekenen.
De partijen komen bovendien overeen dat de afspraken opgenomen in de Green Deal niet in rechte afdwingbaar
zijn.
De partijen engageren zich ertoe om, met wederzijds respect, gedurende de termijn van de Green Deal, samen
te werken aan de succesvolle uitvoering van de Green Deal.

Artikel 6.
1.

Acties

Afbouw van het gebruik van F-gassen in koelinstallaties

De deelnemende ondernemingen streven ernaar om het gebruik van F-gassen tegen 2030 tot het strikte
minimum te beperken. Het is de ambitie om zo snel mogelijk in nieuwe stationaire koelapparatuur alleen
natuurlijke koelmiddelen te gebruiken en dus geen F-gassen. Ook voor nieuwe luchtconditioneringsinstallaties
en in warmtepompen worden de meest schadelijke F-gassen geweerd en wordt gestreefd naar milieuvriendelijke
koeling.

2.

Evaluatie beschikbaarheid van koeling zonder F-gassen in alle relevante koeltoepassingen

De lijst van geregistreerde inzamelaars van koelinstallaties kan geconsulteerd worden via de website van
OVAM op: https://www.ovam.be/webloket -> onder “Afvalgerelateerde publieke lijsten” -> klik “Lijst van
geregistreerde en geschorste inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars” (Eural code: 160211 voor
afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK’s en/of HFK’s bevat )
4
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Bij de start van de Green Deal wordt begonnen met de opmaak van een analyse over de beschikbaarheid van
milieuvriendelijke koeling voor alle relevante koeltoepassingen in de context van deze Green Deal. Uit de analyse
moet blijken wat de resterende knelpunten zijn in een transitie naar F-gas-vrije koeling en wat mogelijke
oplossingen zijn om deze knelpunten weg te werken. Deze analyse bevat ook indicaties over de kostprijs van de
verschillende mogelijke alternatieven in vergelijking met de gangbare koeling met F-gassen, rekening houdende
met o.a. Europese wetgeving, totale klimaatimpact, energie-efficiëntie, beschikbare technologie,
veiligheidsnormen.

3.

Het huidige gebruik aan F-gassen en F-gasbevattende koelinstallaties in kaart brengen

Tot nog toe is er een grote onzekerheid over het volume F-gassen dat nog in bestaande koelinstallaties aanwezig
is, over de mate waarin het aanbod en het gebruik van alternatieven reeds standaardtechnologie en ingeburgerd
is en over wat de gemiddelde jaarlijkse lekkage van F-gassen uit koelinstallaties is. Ook is onduidelijk hoeveel van
het resterende F-gas er gemiddeld wordt teruggewonnen uit koelinstallaties die definitief worden buiten werking
gesteld en worden vervangen, en hoeveel – doorgaans kleinere – koelinstallaties die nog koelmiddel bevatten,
worden afgevoerd om op een correcte wijze te worden verwerkt.
Om het succes van de Green Deal te kunnen opvolgen, zal de huidige situatie zo goed mogelijk in kaart worden
gebracht. Ten slotte is het doel van deze actie om ook de inburgering van F-gasvrije koeling in de verschillende
koeltoepassingen in kaart te brengen en zo een beeld te krijgen van de stand van zaken in de transitie naar Fgasvrije koeling.

4.

Verbeteren van recuperatiegraad van F-gassen uit buiten werking gestelde en/of afgedankte
koelinstallaties

Wanneer koelinstallaties buiten werking worden gesteld, dan wordt gemiddeld naar schatting slechts 25% van
de nog in de installatie aanwezige F-gassen teruggewonnen en ingezameld voor ofwel regeneratie ofwel
vernietiging. Het doel van de actie is te streven naar een recuperatiegraad van 100%
5.

De inzameling van F-gasbevattende koelinstallaties verbeteren

Naar schatting wordt slechts 30% van de afgedankte (kleinere) koelinstallaties die F-gas bevatten op een correcte
manier ingezameld, verwerkt en afgebroken, dat wil zeggen op een manier waarbij de resterende F-gassen
zorgvuldig worden gerecupereerd. Het doel van de actie is om aantoonbaar alle koelinstallaties op correcte wijze
af te voeren.
6.

De gemiddelde lekkage van F-gassen uit koelinstallaties terugdringen

De grootste uitstoot van F-gassen vindt plaats tijdens de gebruiksfase van de koelinstallatie. Door
onoordeelkundige installatie en uitbating van koelinstallaties ontsnappen nog te veel F-gassen uit
koelinstallaties. Uitbatingsvoorwaarden in Europese en Vlaamse regelgeving verplichten eigenaars van
koelinstallaties om de installaties regelmatig te controleren en correct te onderhouden. Deze Green Deal heeft
als doel om de gemiddelde lekkage van de koelinstallaties die onder het beheer van de deelnemende
ondernemingen vallen, geleidelijk aan te reduceren.
7.

De Green Deal gekwantificeerd opvolgen

Het succes van de Green Deal wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige opvolging van de koelinstallaties
van de deelnemende ondernemingen. Deze meer gedetailleerde informatie is waardevol als inspiratie voor
andere sectoren om gelijkaardige initiatieven te ondernemen.
Er wordt een werkgroep opgericht om de acties en inspanningen van de inventarisatie-aspecten (zie acties 3,4
en 5) van de Green Deal verder uit te werken.
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8.

Uitbaters/eigenaars van koelinstallaties sensibiliseren

Met de uitvoering van de Green Deal wordt voorzien in gepaste sensibilisering rond mogelijkheden om de
uitstoot van F-gassen zoveel mogelijk te beperken en over de geldende regelgeving. Daarnaast zal worden
geïnformeerd over de correcte procedures voor het terugwinnen van F-gassen, HFO’s en andere koelmiddelen
uit afgedankte koelinstallaties en het inzamelen en afvoeren van afgedankte koelinstallaties. Er zal eveneens
informatie over milieuvriendelijke alternatieven en F-gasvrije koeling worden aangereikt.
Deze sensibilisering is bedoeld voor zowel de ondernemingen die deelnemen aan de Green Deal, als ook voor
franchisenemers en ondernemingen die niet deelnemen.
De sensibilisering wordt voorbereid en uitgevoerd door de initiatiefnemers van de Green Deal in overleg met alle
deelnemende partijen bij de Green Deal. Er wordt een werkgroep opgericht om deze sensibiliserende initiatieven
op te zetten en uit te voeren.

9.

Een voorbeeldrol uitdragen

Deze Green Deal wil aan exploitanten van koelinstallaties tonen dat het perfect mogelijk is om de uitstoot van Fgassen te reduceren door nauwgezet de uitbating van koelinstallaties op te volgen, een gedetailleerde
inventarisatie van de in koelinstallaties aanwezige F-gassen op te maken, en de correcte afvoer van F-gassen op
te volgen. Hierbij zal worden benadrukt dat alleen erkende koeltechnische bedrijven werkzaamheden aan
koelinstallaties met F-gassen mogen uitvoeren. Dit moet en zal leiden tot inspiratie van andere actoren die niet
bij deze Green Deal betrokken zijn.

10. Verdere digitalisering en evolueren naar uniformisering van uitwisseling van gegevens tussen overheid en
bedrijfsleven
Op basis van ervaringen m.b.t. het gekwantificeerd opvolgen van deze Green Deal (cfr. supra) wordt gestreefd
naar een verdere digitalisering en uniformisering van de manier waarop gegevens worden uitgewisseld tussen
overheid en bedrijfsleven (uitbaters van koelinstallaties en/of koeltechnische bedrijven). Het betreft een selectie
van gegevens uit het koelinstallatiegebonden logboek en gegevens uit de koelmiddelmiddelboekhouding die
erkende koeltechnische bedrijven nu reeds in kader van hun erkenning moeten bewaren.

11. Ervaring rond rapportage gegevens F-gasgebruik
Het gekwantificeerd opvolgen van deze Green Deal (cfr. supra) levert nuttige informatie en praktische ervaring
op die kan worden gebruikt bij de overweging om in de toekomst een rechtstreekse rapportage van gegevens
van F-gassengebruikers aan de overheid te voorzien. Een toekomstige rapportage van gegevens over F-gassen
aan de Vlaamse overheid is immers een mogelijke optie om een inzicht te krijgen in hoeveelheden F-gassen die
nog in omloop zijn, om de correcte afvoer van F-gassen en F-gas bevattende koelinstallaties te kunnen afdwingen
en om de recuperatiegraad van F-gassen te verhogen.

Engagementen van de deelnemende partijen
Vlaamse Overheid:
1.

de Vlaamse overheid spant zich in om de Green Deal te promoten en te communiceren;

Initiatiefnemers (VEKA, COMEOS, FRIXIS en Agoria)
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1.
2.
3.

4.

de initiatiefnemers richten de stuurgroep op en nemen deel aan de vergaderingen van de stuurgroep
en de werkgroepen
de initiatiefnemers informeren de deelnemende partijen op regelmatige tijdstippen over de stand van
zaken van de lopende acties;
de initiatiefnemers dragen bij tot het beter in kaart brengen van het huidige gebruik aan F-gassen in
nieuwe en bestaande koelinstallaties en zorgen voor kennisopbouw omtrent het gebruik van zowel Fgassen als alternatieven;
de initiatiefnemers zullen jaarlijks een voortgangsrapport opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan
de stuurgroep.

VEKA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

zal de deelnemende ondernemingen en koeltechnische bedrijven ondersteunen bij de inventarisatieen rapportageaspecten van de Green Deal
zal de deelnemende ondernemingen bijstaan in het uitwerken van sensibiliserende initiatieven naar
leden, andere betrokken ondernemingen en spelers. Specifiek zal VEKA onder meer sensibilisering op
maat van franchisenemers voorbereiden, in overleg met de deelnemende ondernemingen.
neemt initiatief om andere partijen uit de distributiesector aan te moedigen om de Green Deal mee te
ondertekenen
zorgt binnen de werkgroep sensibilisering voor de coördinatie van de acties inzake
communicatie en sensibilisering;
neemt het initiatief voor de acties die worden ondernomen binnen de werkgroep rond inventarisatie
en rapportage van F-gassen.
zal de problematiek van de beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde koeltechnici aankaarten bij
de betrokken overheidsinstanties en een dialoog omtrent deze problematiek tussen de deelnemende
partijen en deze instanties faciliteren

OVAM
1.

2.

zal de deelnemende partijen ondersteunen door gerichte informatie te verschaffen over de juridische
verplichtingen inzake de inzameling, correcte afvoer, recyclage, hergebruik en verwerking van
koelmiddelen en koelinstallaties. Deze informatie zal ter beschikking gesteld worden via o.a. de website,
OVAM-link of nieuwsbrief.
zal waar nodig in overleg treden met de deelnemende ondernemingen en Recupel om de correcte
afvoer en verwerking van koelmiddelen en koelinstallaties te bewerkstelligen.

VLAIO
1.
2.

3.

engageert zich om binnen het bestaande instrument Ecologiepremie de technologielijsten thematisch
in te delen (zodat het makkelijker wordt om bv koeling als prioriteit naar voren te schuiven).
engageert zich om het instrument Ecologiepremie bij te sturen (waaronder het evalueren of
subsidiepercentages thematisch aangepast kunnen worden, in lijn met de Europese regelgeving), om zo
de uitfasering van F-gassen uit koeltoepassingen nog sneller te doen verlopen.
onderzoekt in hoeverre andere ondersteuningsinstrumenten kunnen worden ingezet, waaronder het
ondersteunen van bepaalde technologieën inzake F-gasvrije koeling onder de de-minimisverordening.

COMEOS
1.
2.

spoort haar leden aan tot deelname aan deze Green Deal;
spoort de deelnemende ondernemingen aan om mee te werken aan de jaarlijkse gegevensverzameling
en de gegevensverzameling door de koeltechnische bedrijven te faciliteren;
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3.

onderneemt de nodige initiatieven om eigenaars van koelinstallaties te sensibiliseren over de Fgassenproblematiek en wijst op de noodzaak om F-gassen op correcte wijze uit afgedankte installaties
te verwijderen en te laten afvoeren door erkende koeltechnische bedrijven en om F-gasbevattende
koelinstallaties op correcte wijze af te voeren of te laten afvoeren

Deelnemende ondernemingen:
Met betrekking tot de erkende koeltechnische bedrijven waarmee wordt gewerkt:
1.
sporen de erkende koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan
koelinstallaties en die de Green Deal nog niet hebben ondertekend, aan om toe te treden tot de Green
Deal

Met betrekking tot afbouw gebruik F-gassen in nieuwe koelinstallaties
1.
2.
3.

engageren zich om het gebruik van F-gassen af te bouwen in overeenstemming met het
afbouwschema zoals opgenomen in bijlage I bij de Green Deal
verbinden zich er toe geen gebruik te maken van stationaire koelapparatuur met HFO’s met een
sterk TFA 5-vormend vermogen als koelmiddel
leveren input voor de evaluatie en de beschikbaarheid van F-gasvrije koelinstallaties

Met betrekking tot de inventarisatie van het gebruik
4.

5.

stemmen in met en faciliteren de inventarisatie van de gegevens met betrekking F-gasbevattende
koelinstallaties. Het betreft gegevens inzake het gebruikte koelmiddel, bijvullingen aan
koelinstallaties, afvoer van koelmiddel en afvoer van koelmiddelbevattende koelinstallaties, per
vestiging en per deelnemend bedrijf. De rapportage van de gegevens die zal worden uitgevoerd
door de koeltechnische onderhoudsbedrijven, gebeurt onder een vorm die zal worden vastgelegd
door de werkgroep waarvan sprake in artikel 7.
werken mee aan een beperkte rapportage voor het gebruik van F-gasvrije koelinstallaties. Deze
rapportage gebeurt onder een vorm die zal worden vastgelegd door de hierboven vermelde
werkgroep.

Met betrekking tot inzameling en afvoer van F-gassen
6.

7.

8.

engageren zich om, wanneer koelinstallaties buiten werking worden gesteld of omgebouwd
worden naar een ander koelmiddel, de resterende F-gassen maximaal te laten terugwinnen door
erkende koeltechnische bedrijven
garanderen dat in lijn met de vigerende wettelijke bepalingen alle koelinstallaties die niet ter plekke
worden ontdaan van F-gassen en in hun geheel kunnen worden afgevoerd, worden ingezameld,
ofwel door de leverancier bij levering van nieuwe koelinstallaties, ofwel door een geregistreerde
inzamelaar voor koelinstallaties (bij voorkeur een Recupel- partner), ofwel via een individueel
terugnamesysteem opgezet door de fabrikant van de installatie.
onderzoeken in samenwerking met Recupel, OVAM en VEKA of de afvoer van koelinstallaties die
bestemd zijn voor definitieve verwerking steeds door een Recupel-partner kan verlopen. In het
eerste voortgangsrapport worden de conclusies van dit onderzoek opgenomen

Met betrekking tot de lekkage van F-gassen uit bestaande installaties
9.

5

engageren zich om gedurende de looptijd van de Green Deal het gemiddelde relatieve lekverlies,
gewogen naar CO2-equivalenten, van stationaire koelapparatuur op F-gassen in hun patrimonium

TFA = trifluorazijnzuur
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jaarlijks met 5% te verminderen op bedrijfsniveau. Bij de verdere uitwerking van dit engagement
zal rekening worden gehouden met de startpositie inzake lekverliezen van de koelinstallaties.
Met betrekking tot communicatie en sensibilisering
10. engageren zich om ervaringen opgedaan tijdens de looptijd van deze Green Deal proactief te delen
met franchisenemers die koelinstallaties uitbaten die niet onder het beheer vallen van de
deelnemende ondernemingen.
11. stimuleren, zo mogelijk, franchisenemers om bij aankoop van een nieuwe koelinstallatie, te kiezen
voor natuurlijke koelmiddelen.

Frixis
1.
2.

3.

4.

spoort erkende koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties van de
deelnemende ondernemingen, toe te treden tot de Green Deal
werkt actief mee aan de analyse in verband met de stand van de technologie inzake het gebruik van
natuurlijke koelmiddelen en milieuvriendelijke koeling voor alle mogelijke relevante koeltoepassingen
(zie actie 2)
ziet er op toe dat de deelnemende koeltechnische bedrijven de nodige gegevens verzamelen en
rapporteren die toelaten om de opvolging van de Green Deal te kunnen verzekeren en staat deze
ondernemingen bij met advies
werkt actief mee aan het promoten van F-gasvrije koeling en milieuvriendelijke koeling (sensibilisering)

Deelnemende koeltechnische bedrijven:
1.

2.

3.

bezorgen jaarlijks de nodige gegevens van alle koelinstallaties van de deelnemende ondernemingen die
door de koeltechnische bedrijven worden onderhouden en leveren deze informatie aan de
deelnemende ondernemingen en VEKA volgens een format dat door de werkgroep zoals bedoeld in
artikel 7 zal worden vastgelegd.
garanderen, o.m. via opname in de onderhoudscontracten, dat bij koelinstallaties die bij de
deelnemende ondernemingen buiten werking worden gesteld, alle aanwezige F-gassen, maximaal
worden teruggewonnen en/of ingezameld voor hergebruik, regeneratie of vernietiging.
Promoten zoveel als mogelijk het gebruik van natuurlijke koelmiddelen bij eigenaars van koelinstallaties

Agoria:
1.

2.

3.

werkt actief mee aan de analyse in verband met de stand van de technologie inzake het gebruik van
natuurlijke koelmiddelen en het toepassen van milieuvriendelijke koeling voor alle mogelijke relevante
koeltoepassingen (zie actie 2 in artikel 6)
werkt actief mee aan het promoten van het gebruik van natuurlijke koelmiddelen en milieuvriendelijke
koeling die de uitstoot van F-gassen tijdens zowel de installatie-, gebruiks- als afvalfase zoveel mogelijk
terugdringen (sensibilisering)
ondersteunt initiatieven die leiden tot een verbeterde terugwinning en verwerking van F-gassen en Fgas bevattende koelinstallaties.

Buurtsuper.be
1.
2.

werkt actief mee aan de uitwerking en uitvoering van sensibiliserende initiatieven met betrekking tot
het gebruik van natuurlijke koelmiddelen en milieuvriendelijke koeling
ondersteunt initiatieven die leiden tot een verbeterde terugwinning, afvoer en verwerking van F-gassen
en F-gas bevattende koelinstallaties
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Recupel
1.

2.

zal de partijen van deze Green Deal informeren over de mogelijkheden rond het correct inzamelen en
verwijderen van koelmiddelbevattende koelinstallaties, alsmede deze inzameling bevorderen en
promoten
ondersteunt de deelnemende ondernemingen met betrekking tot het vinden van de juiste bestemming
voor de afgedankte koelinstallaties. Zo nodig adviseert Recupel betrokken partners met betrekking tot
het bekomen van een Recupel-erkenning.

Artikel 7.

Stuurgroep en werkgroepen

Binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Green Deal richten de initiatiefnemers een stuurgroep op die
representatief is samengesteld uit de deelnemende partijen van de Green deal. Onder de leden ervan zal een
voorzitter en secretaris worden aangeduid.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor volgende taken:
-

-

overkoepelende aansturing, opvolging en bewaking van de uitvoering van de Green Deal
maken van afspraken voor de inventarisatie en rapportering van gegevens met betrekking tot de
koelmiddelaspecten van koelinstallaties en de terugwinning, inzameling en afvoer van koelmiddelen en
koelmiddel bevattende koelinstallaties.
beoordeling van voorgestelde wijzigingen aan de Green Deal
beoordeling van de toetreding en uittreding van partijen
tussentijdse evaluatie en rapportering, eindevaluatie‐ en rapportering

Drie werkgroepen zullen worden opgericht. De eerste werkgroep is verantwoordelijk voor het maken van
afspraken voor de inventarisatie en rapportering van gegevens met betrekking tot de koelmiddelaspecten van
koelinstallaties en de terugwinning, inzameling en afvoer van koelmiddelen en koelmiddel bevattende
koelinstallaties. De tweede werkgroep werkt sensibiliserende initiatieven uit. Een derde werkgroep voert de
analyse uit over de beschikbaarheid van milieuvriendelijke koeling voor alle relevante koeltoepassingen in de
context van deze green deal (zie actie 2).
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de acties die aan hen zijn toegewezen. Zij
rapporteren aan de stuurgroep.
De werking van de stuurgroep en van de werkgroepen gebeurt volgens een aantal basisregels die in een
reglement door de stuurgroep worden vastgelegd. De stuurgroep komt minstens éénmaal per jaar samen. Op de
eerste vergadering van de stuurgroep worden de werkgroepen opgericht, met aanduiding van voorzitters en
secretarissen, en wordt het reglement vastgesteld. Op de eerste vergadering van de stuurgroep zal tevens een
globale planning worden voorgesteld, waarbij wordt rekening gehouden met de interactie tussen en de logische
sequentie van de diverse acties, en met indien nodig een prioritering van de acties.

Artikel 8.

Informatie‐uitwisseling en openbaarheid

De partijen verklaren dat zij alle nodige informatie over de acties aan de stuurgroep zullen overmaken (o.m. op
basis van een template), zodat deze steeds over voldoende en up‐to‐date informatie beschikt. De partijen
respecteren de vertrouwelijkheid van gegevens en maken daarvoor concrete afspraken gemaakt. Verslagen,
rapporten en publieke verspreiding van informatie moeten vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door alle partijen.
De Green Deal kan in communicatie worden vermeld als de Green Deal Afbouw F-gassen in supermarkten en
voedingswinkels of verkort als ‘Klimaatvriendelijke koeling’. Na de ondertekening wordt de Green Deal openbaar
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gemaakt, o.a. via de website van het Departement Omgeving. Door de actieve openbaarheid van bestuur kunnen
anderen ervan kennis nemen, zodat de gemaakte afspraken meer navolging krijgen.
De Green Deal doet ten aanzien van de partners geen rechten ontstaan op het vlak van auteursrechten en
intellectuele eigendom. In principe zijn de resultaten dus publiek goed en kunnen de resultaten van een Green
Deal vrij gebruikt worden door anderen of in andere projecten, waardoor het effect ervan vergroot en verruimd
wordt zonder extra ondersteuning van de overheid.
Aan de partijen wordt gevraagd om, in elke communicatie over de Green Deal verspreid via woord, beeld,
website, brochure en eventueel andere of aanvullende communicatiemiddelen, het Vlaamse logo van de Green
Deal te gebruiken.
Communicatie op sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn behoort tot de mogelijkheden. Om een
maximale Vlaamse herkenning te krijgen, wordt voorgesteld om gebruik te maken van de hashtag
#greendealsvlaanderen. Deze komt ideaal telkens bij de communicatieboodschappen te staan. Hierbij engageren
de partners zich om minstens de volgende niet‐limitatieve bepalingen te vervullen:
1° in brochures krijgt het logo van de Green Deal en de verwijzing naar de Green Deal of een gelijkwaardige
alternatieve vermelding in de tekst, met voldoende zichtbaarheid;
2° bij elk evenement met betrekking tot de Green Deal wordt de Vlaamse overheid voldoende zichtbaarheid
gegeven. De organisatoren van het evenement zorgen er tevens voor dat het logo van de Vlaamse overheid bij
een presentatie en in mogelijke filmpjes die betrekking hebben op het project, aan het begin en het einde
getoond wordt;
3° in een tv‐spot of radiospot met betrekking tot de Green Deal krijgt het logo van de Vlaamse overheid
voldoende zichtbaarheid;
4° op affiches m.b.t. de Green Deal krijgt de Vlaamse overheid de nodige zichtbaarheid. Het logo van de Vlaamse
overheid krijgt een gelijkwaardige plaats ten opzichte van eventuele anderen, al dan niet commerciële partners;
5° op een website van de Green Deal staat het logo van de Vlaamse overheid duidelijk zichtbaar op de homepage
van de website (boven de vouwlijn);
6° omgekeerd, zal de Vlaamse overheid zelf in haar eigen relevante publicaties en communicatie verwijzen naar
deze Green Deal.
In het kader van de Green Deal zullen het Departement Omgeving (als beheerder en bewaker van het instrument
Green Deal) en de initiatiefnemers van de Green Deal (als trekkers, opvolgers en bewakers van de uitvoering van
deze Green Deal) de persoonlijke en/of professionele contactgegevens verzamelen en bewaren van alle
deelnemers aan de Green Deal de persoonlijke en/of professionele contactgegevens. Dit gebeurt louter en alleen
met het doel om te communiceren over en in het kader van deze Green Deal, zowel door het Departement
Omgeving als door de initiatiefnemers van deze Deal.
Met betrekking tot persoonlijke gegevens (deelnamelijsten en beeldmateriaal), verzameld tijdens evenementen
in functie van deze Deal, kan een deelnemer steeds aan de initiatiefnemers van het evenement duidelijk maken
dat haar of zijn gegevens niet publiek mogen worden gemaakt.
Mochten er vragen zijn m.b.t. de wijze waarop het Departement Omgeving omgaat met deze persoonsgegevens,
mail dan naar privacy@omgevingvlaanderen.be.

Artikel 9.

Evaluatie en rapportering

Een stuurgroep zal de uitvoering van de Green Deal van nabij opvolgen.
Minstens éénmaal per jaar maken de initiatiefnemers een schriftelijke (generieke) evaluatie en stand van zaken
op, die wordt besproken op de stuurgroep. De evaluatie heeft o.m. betrekking op de uitvoering van de
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engagementen van de deelnemende ondernemingen m.b.t. het gebruik van F-gassen in nieuwe koelinstallaties,
zoals opgenomen in artikel 6.
Bij de afloop van de Green Deal zal de stuurgroep een eindrapport opmaken.
De initiatiefnemers kunnen beroep doen op een onafhankelijke derde als ondersteuning van de evaluatie van de
uitvoering van de Green Deal.
Specifieke afspraken kunnen gemaakt worden met de Green Deal Raad over de te hanteren evaluatieindicatoren.

Artikel 10. Wijzigingen aan de inhoud
Elke partij kan aan de andere partijen verzoeken om de Green Deal te wijzigen. Dit door middel van een schrijven
gericht aan de voorzitter van de stuurgroep van de Green Deal.
De partijen zullen na het ontvangen van het verzoek binnen een termijn van 6 weken in overleg gaan.
Enkel mits schriftelijk akkoord van de stuurgroep wordt deze voorgestelde wijziging goedgekeurd. De wijziging
en het schriftelijk akkoord worden als bijlagen aan de Green Deal toegevoegd en maken er een integraal deel
van uit.

Artikel 11. In‐ en uittreding partijen
Er kunnen steeds nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal.
Een nieuwe partij zal daarvoor schriftelijk een verzoek overmaken aan de voorzitter van de stuurgroep. De
engagementen van deze nieuwe partij worden hierbij duidelijk omschreven.
Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep, maakt de partij officieel deel uit van de Green
Deal waardoor voor die partij ook alle rechten en engagementen verbonden aan de Green Deal van toepassing
zijn vanaf de datum van de schriftelijke goedkeuring van de aanvraag.
De aanvraag en goedkeuring worden als bijlage aan de Green Deal toegevoegd.
Elke partij kan met een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de stuurgroep te allen tijde uit de Green
Deal uittreden, waarbij een opzegtermijn van drie maanden geldt.

Artikel 12.

Ontbinding

Mocht de uitvoering van de Green Deal onmogelijk worden, dan kan de stuurgroep beslissen de Green Deal
voortijdig te ontbinden.

Artikel 13.

Overzicht namen met handtekeningen van alle partijen

Het origineel van de getekende Green Deal zal gedurende de looptijd door het Departement Omgeving worden
bewaard. Iedere partij zal één door het Departement Omgeving voor eensluidend verklaarde kopie van de Green
Deal ontvangen.
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Artikel 14. Datum inwerkingtreding
Deze Green Deal treedt in werking vanaf 12 maart 2021.
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Bijlage I: Versneld afbouwschema inzake het gebruik van F-gassen in nieuwe koelinstallaties
van deelnemende ondernemingen

Type koelapparatuur / airco / warmtepomp

Startdatum

Criterium

Koelkasten en diepvriezers voor commercieel
gebruik (hermetische afgesloten apparatuur)

Onmiddellijk

Geen gebruik van F-gassen

Koelsystemen met centraal opgestelde
compressoren voor commercieel gebruik met
een nominale capaciteit ≥ 40 kW

Onmiddellijk

Geen gebruik van F-gassen

Andere stationaire koelapparatuur

Onmiddellijk

Geen gebruik van F-gassen

Onmiddellijk

GWP < 750

1/1/2025

GWP < X*

Onmiddellijk

GWP < 150

Koelapparatuur

Airco’s
Single-split airco’s met
< 3kg F-gassen
Verplaatsbare
voor gebouwen

klimaatregelingsapparatuur

1/1/2025

Geen gebruik van F-gassen

1/1/2023

GWP < 750

1/1/2025

GWP < X*

1/1/2023

GWP < 750

1/1/2025

GWP < X*

Andere airco’s
Warmtepompen
Alle warmtepompen

Voor de opmaak van de tabel wordt rekening gehouden met de terminologie en doelstellingen van EU
verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

*: Twee jaar na inwerkingtreding van de Green Deal wordt geëvalueerd of een maximale GWP-waarde vanaf
2025 kan worden gespecificeerd. De conclusies van deze evaluatie worden opgenomen in het
voortgangsrapport van de Green Deal.
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