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Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven

Voorwoord
Subsidieleidraden voor het bedrijfsleven
De overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Met de reeks brochures
Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven biedt het Agentschap Ondernemen u basisinformatie over de belangrijkste
subsidiemaatregelen per thema. Omdat de accountmanagers deze thematiek van zeer nabij volgen worden deze brochures
zeer snel geactualiseerd.
●
●
●
●
●
●
●

U heeft startersplannen;
U investeert – kleine en middelgrote ondernemingen;
U investeert – grote ondernemingen;
U denkt innovatief;
U werft aan of zoekt steun voor opleidingen;
U heeft internationale ambities;
U werkt energie- en milieubewust.

Deze producten zijn voor u misschien ook nuttig als u op zoek bent naar subsidies?
●

●

U kan ook zelf op zoek gaan naar de subsidiemaatregelen en andere steunmaatregelen via onze Subsidiedatabank voor
de ondernemer: www.subsidiedatabank.be.
De Subsidieleidraden kan u eveneens op deze website raadplegen. Doordat deze brochures automatisch bijgewerkt
worden wanneer de informatie in de Subsidiedatabank voor de ondernemer wordt aangepast, beschikt u op elk moment
over de meest actuele brochures, die u kan downloaden in de rubriek "Subsidieleidraden" op de website
www.subsidiedatabank.be
De nieuwsbrief Subsidieleidraad On Line biedt u de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen
in de subsidiemaatregelen en steunmaatregelen van de Subsidiedatabank en de Subsidieleidraden.
Via onze RSS-feed kan u continu op de hoogte blijven van alle aanpassingen aan steunmaatregelen opgenomen in de
Subsidiedatabank voor de ondernemer. U kan zich voor beide diensten inschrijven via de website
www.subsidiedatabank.be in de rubriek 'Blijf op de hoogte".

Meer informatie?
Voor bijkomende informatie of de bespreking van een concreet project kunt u vrijblijvend terecht bij de accountmanagers
van het Agentschap Ondernemen in uw provincie.
Bel gratis het nummer 0800 20 555 of stuur ons een mail info@agentschapondernemen.be

Deze uitgave is een algemene informatiebrochure die enkel de grote lijnen van de behandelde materie aangeeft. Zij maakt
derhalve geen aanspraak op volledigheid. De gegevens kunnen vrij overgenomen worden mits duidelijke vermelding van de
bron.

29 jul '13
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Ecologiepremie (EP-PLUS)
Laatste revisiedatum: 03 mei '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in
het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan.
Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en
energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke
investering met zich meebrengt, voor haar rekening.
De maatregel kadert in het economische beleid van de Vlaamse Regering die de ontwikkeling van een groene economie
centraal stelt. De ecologiepremie speelt een zeer belangrijke rol in de toepassing van duurzame bedrijfsprocessen in onze
economie. De zorg voor het milieu zal alsmaar aan belang winnen en een adequaat inspelen hierop zal op lange termijn
ongetwijfeld een competitief voordeel opleveren.
De nieuwe steunregeling 'ecologiepremie plus' die op 1 februari 2011 van start ging biedt ondernemingen meer
rechtszekerheid en transparantie omdat een bedrijf dat aan de gestelde criteria voldoet, binnen de budgettaire
mogelijkheden, zeker is van de steun en vooraf precies weet hoeveel deze zal bedragen. Vanaf 20 december 2012 zijn de
steunpercentages per categorie en ecoklasse verhoogd. Naast de ecologiepremie is de strategische ecologiesteun (STRES)
sinds 20 december 2012 van start gegaan die tegemoet komt aan ondernemingsspecifieke en grotere investeringsprojecten
op het vlak van milieu en energie.
De aanvraag voor de ecologiepremie verloopt volledig elektronisch via www.ecologiepremie.be .

Wie komt in aanmerking
Alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en die een hoofdactiviteit uitvoeren die tot één van de
toegelaten sectoren behoort (op basis van NACE-code opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen) komen in
aanmerking voor een ecologiepremie. Voor de omvang van de ecologiesteun wordt wel een onderscheid gemaakt tussen
kmo's en grote ondernemingen.
Een kmo moet aan volgende drie voorwaarden voldoen:
●
●
●

de onderneming moet minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
ofwel mag de jaaromzet maximum € 50 miljoen bedragen,
ofwel mag het balanstotaal maximum € 43 miljoen bedragen.

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het
betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.
Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.
Vzw’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm.
Ondernemingen met één of meer grote energie-intensieve vestigingen kunnen enkel een ecologie-premie krijgen als de
vestigingen waar de ecologie-investering zullen worden uitgevoerd zijn toegetreden tot een Vlaams
energiebeleidsconvenant (primair energieverbruik ≥ 0,1 PJ).
Grote ondernemingen moeten het stimulerend effect van de steun voor het investeringsproject bewijzen door aan te geven
welke investering sowieso zal gebeuren, en tot welk extra de onderneming mits steun bereid is.
De investeringen kunnen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de
steunaanvragende onderneming.
Dit is in de volgende gevallen:
●
●
●

de patrimoniumvennootschap participeert voor ten minste 25% in de steunaanvragende onderneming;
de steunaanvragende onderneming participeert voor ten minste 25% in de patrimoniumvennootschap;
een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor ten minste 25% in beide vennootschappen.
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De nace-lijst is te vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie (Ecologiepremie plus/ rubriek
'Wie komt in aanmerking?').

Wat komt in aanmerking
Een ecologiepremie wordt toegekend aan beste beschikbare technologieën die opgenomen zijn in een limitatieve
technologieënlijst (afgekort LTL). Op deze lijst staan een 150-tal technologieën. De technologieën zijn opgedeeld in volgende
drie categorieën:
●
●
●

milieutechnologieën;
energiebesparende technologieën;
warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie.

Wanneer het gaat om strikt sectorgebonden technologieën dan wordt dit uitdrukkelijk in de naamgeving van de technologie
vermeld en mag er enkel door ondernemingen die tot die sector behoren in geïnvesteerd worden.
Volgende technologieën komen niet voor op de LTL en zijn bijgevolg uitgesloten van een ecologiepremie:
●

●

ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekracht-certificaten als vermeld in het
elektriciteitsdecreet.
ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via groenestroom-certificaten als vermeld in het
elektriciteitsdecreet (vb zonnepanelen, windturbines…)

De volledige LTL is te vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie (Ecologiepremie plus
/rubriek 'Welke investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie (incl. limitatieve technologieënlijst').

Omvang steun
De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:
●
●
●
●
●

de categorie waartoe een technologie behoort;
de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal;
de grootte van de onderneming (kmo of go);
de subsidiebonus;
de meerkost van de technologie en de essentiële componenten.

De technologieën worden op basis van hun ecologiegetal ingedeeld in vier ecoklassen (A, B, C en D) met daaraan gekoppeld
een subsidiepercentage voor elke klasse. Een technologie behorende tot klasse A is performanter en geniet van een hoger
subsidiepercentage dan een technologie van klasse B, C en D. Het inschalen van de technologieën in ecoklassen laat toe om
sturend op te treden via de subsidiepercentages die gekoppeld zijn aan elke ecoklasse.
De indeling van de technologieën op basis van hun ecologiegetal in ecoklassen met daaraan gekoppeld een
steunpercentage geeft volgende subsidietabel. Om de effectieve steun te bepalen moet het subsidiepercentage
vermenigvuldigd worden met het meerkostenpercentage van de gekozen technologie:

Type investering

Steunpercentages
milieu

energiebesparend

WKK & hernieuwbare energie

Ecoklasse

Ecogetal

kmo

go

kmo

go

kmo

go

A

9-6

35%

25%

60%

50%

45%

35%

B

4-3

25%

15%

40%

30%

30%

20%

C

2

15%

5%

20%

10%

15%

5%

D

1

5%

0%

5%

0%

5%

0%

Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leverden om een eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan
te ondergaan en beschikken over een geldige scan op datum van indiening van de steunaanvraag kunnen genieten van een
subsidiebonus.
Ondernemingen die op de datum van indiening van de steunaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat
(erkenningslogo) of een gecertificeerd milieumanagementsysteem hebben recht op een subsidiebonus.
© Agentschap Ondernemen 2013

3

Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven

Subsidiebonus op het basissteunbedrag
kmo

go

Eerstelijns milieu- / energie- / eco-efficiëntiescan 3%

-

Milieucertificaat

5%

-

Milieumanagementsysteem:
ISO 14001 / EN 16001 / ISO 50001/ EMAS

10%

5%

Het totale bedrag aan toegekende ecologiepremie bedraagt maximaal € 1 miljoen over een periode van 3 jaar te rekenen
van de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag.

Aanvraagprocedure
De aanvraag gebeurt elektronisch op www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie .
Om de persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen moet men zich aanmelden via een federaal token of een elektronische
identiteitskaart. Wie gebruik wil maken van de elektronische identiteitskaart, heeft uiteraard een kaartlezer en de nodige
software nodig. Wie liever gebruik maakt van het federale token, kan dit aanvragen via www.belgium.be. Hou hierbij uw
rijksregisternummer, SIS-kaartnummer en identiteitskaartnummer bij de hand. Het federale token is persoonlijk en wordt
naar het thuisadres gestuurd. Elke persoon die door de onderneming gemachtigd is, kan een aanvraag doen.
De onderneming mag nog niet gestart zijn met de investeringen vóór de indieningsdatum van de ecologiepremie! Als
startdatum geldt de datum van de eerste factuur.
De ecologie-investeringen moeten starten binnen de 6 maanden na de beslissing tot toekenning van steun en moeten
binnen een termijn van 3 jaar na de beslissingsdatum beëindigd zijn.

Uitbetalingsprocedure
De steun wordt in drie schijven uitbetaald (ten vroegste één maand na de beslissing tot toekenning):
●
●
●

een eerste schijf (30%) na de start van de investering (datum eerste factuur);
een tweede schijf (30%) nadat 60% van de investeringen zijn gerealiseerd;
een derde schijf (40%) na beëindiging van de investeringen en na controle van het dossier.

De uitbetaling van een schijf dient via de webapplicatie te worden aangevraagd.

Voorbeelden
Voorbeeld 1
Een drukkerij installeert een centrale vochtwaterinstallatie voor de offsetdrukpersen ter waarde van € 50.000.
●
●

●

NACE-code:18120 “overige drukkerijen” is opgenomen: ok.
Technologie: zie LTL-technologie nr.1216:“Centrale vochtwaterinstallatie voor offsetdrukpersen die vochtwater met een
ideale en constante samenstelling produceert waardoor slechts een minimum aan isopropylalcohol nodig is.”
uitleg:
“investeringen in een installatie met een nauwkeurig doseersysteem voor de centrale aanmaak van vochtwater
(mengsel van geconditioneerd water, toevoegmiddel en IPA vervanger), waarbij vochtwater een zodanige samenstelling
heeft dat naderhand slechts een minimum aan IPA moet toegevoegd worden.”
categorie milieu
meerkost: 100%
ecologiegetal: 3 > ecoklasse: B
essentiële componenten: centraal doseersysteem met hoge nauwkeurigheid voor additief (regelsysteem op basis van
bv. lichtabsorptie), centraal doseersysteem voor opconcentratie mineralen in gezuiverd water, centrale menginstallatie
wateradditief (inclusief buffervat), centrale omgekeerde osmose eenheid met buffervat, decentraal doseersysteem
isopropylalcohol (IPA) aan drukpersen.
❍

❍
❍
❍
❍

●
●

Subsidiepercentage: stel dat dit een kmo is: subsidie=25%(ecoklasse B)
Omvang subsidie = bedrag essentiële componenten x meerkostpercentage x subsidiepercentage
= € 50.000 x 1 x 0,25
= € 12.500
© Agentschap Ondernemen 2013
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Voorbeeld 2
Een 50% dochter van een multinational in de automobielsector installeert een UV-belichtingseenheid voor het uitharden van
lakken, verven, lijmen, ter waarde van € 100.000.
●
●
●

NACE-code:45201 “Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens” is opgenomen: OK
Technologie :zie LTL-technologie nummer 403 : “UV-belichtingseenheid”
uitleg:
“UV-belichtingseenheid voor het uitharden van lakken, verven, lijmen (voor alle sectoren)..”
categorie milieu
meerkost: 100%
ecologiegetal: 9 > ecoklasse A
essentiële componenten: UV-lampen
❍
❍
❍
❍
❍

●

●

Subsidiepercentage: stel dat dit een 50 % dochter is van Go dan is de onderneming zelf ook Go: subsidie=25% (ecoklasse
A)
Omvang subsidie=bedrag essentiële componenten x meerkostpercentage x subsidiepercentage
= € 100.000 x 1 x 0,25
= € 25.000

Contactinformatie
Voor meer informatie over de ecologiepremie kunt u terecht bij de accountmanagers, gespecialiseerd in milieu en energie
van het Agentschap Ondernemen in de provinciale directies of rechtstreeks bij:
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - Cel
Ecologiepremie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
F 02 553 37 88
ecologiepremie@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be
Robert Kinable
robert.kinable@agentschapondernemen.be
T 02 553 37 70
Chris Todts
Webapplicatie
christiaan.todts@agentschapondernemen.be
T 02 553 38 24
Filip Putseys
Webapplicatie
filip.putseys@agentschapondernemen.be
T 02 553 38 22
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Strategische ecologiesteun (STRES)
Laatste revisiedatum: 03 mei '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
De strategische ecologiesteun is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen
realiseren in het Vlaamse Gewest.
Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid kmo’s en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in groene
spitstechnologie. In technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd
worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS.
Het strategisch karakter van een investeringsproject wordt afgetoetst aan de hand van volgende voorwaarden:
●

●

●

het project biedt een globale milieu- of energieoplossing op ondernemingsniveau met gesloten energie- en
materiaalkringlopen en procesgeïntegreerde oplossingen. Ecologie-investeringen die opgenomen zijn of potentieel in
aanmerking komen om opgenomen te worden op de LTL moeten een minderheid van het totale project uitmaken;
het project kadert in een globale visie van de onderneming ten aanzien van het milieu of het duurzaam energiegebruik in
de onderneming;
het project streeft generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen na.

Deze nieuwe steunregeling is een aanvulling op de reeds bestaande ecologiepremieregeling. In tegenstelling tot de
ecologiepremie waarbij een onderneming een keuze moet maken uit technologieën die op de niet-limitatieve
technologieënlijst (LTL) staan, komt de strategische ecologiesteun tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten.

Wie komt in aanmerking
Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
●

●

●

●

●

●

●

●

een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012;
zij realiseert haar investeringen in het Vlaamse Gewest;
zij oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
een administratieve overheid heeft geen dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van
een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming
rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn. Dit vermoeden kan weerlegd
worden indien de onderneming kan aantonen dat de administratieve overheid geen dominerende invloed
uitoefent op het beleid van de onderneming;
de onderneming is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de
energiebeleidsovereenkomst die voor haar van toepassing is op de indieningsdatum van de steunaanvraag;
de onderneming toont het stimulerende karakter aan van de ecologiepremie op de geplande investeringen;
de onderneming heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de RSZ en geen procedure op
basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
de onderneming voert een haalbaarheidsstudie uit waaruit de technische en economische haalbaarheid blijkt
van de geplande ecologie-investeringen.

Wat komt in aanmerking
Enkel strategische ecologie-investeringen met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van € 3 miljoen.
De ecologie- investeringen worden door VITO getoetst aan de basisvoorwaarden zoals gesteld in de Europese
milieukaderregeling en zijn gericht op:
●

●

het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere Vlaamse normen van toepassing zijn); Voor
de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen moeten enkel de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn
getreden;
het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden.
© Agentschap Ondernemen 2013
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De volgende ecologie-investeringen komen niet voor steun in aanmerking:
1° de ecologie-investeringen die vroeger zijn geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, en die verworven worden
van:
●
●
●

een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert;
een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming;
een verwante patrimoniumvennootschap;

2° de ecologie-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de
steunaanvragende onderneming;
3° de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom;
4° de ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden;
5° ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten als vermeld in het titel,
VII, hoofdstuk I, van het Energiedecreet;
6° ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via groenestroomcertificaten als vermeld in het titel,
VII, hoofdstuk I, van het Energiedecreet;
7° de ecologie-investeringen die een onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen, vermeld in punt 5° en 6°;
8° de ecologie-investeringen met betrekking tot de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum of
een doorgangsgebouw;
9° de ecologie-investeringen die op een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.

Omvang steun
De hoogte van de steun is afhankelijk van:
●
●
●
●

type investering: milieu, energiebesparend, WKK & hernieuwbare energie;
performantie van de technologie: ecologiegetal 1 tot 9 / ecoklasse D tot A;
grootte van de onderneming: kmo of go;
aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.
Steunpercentages
Type investering

milieu

energiebesparend

WKK & hernieuwbare energie

Ecoklasse

Ecogetal

kmo

go

kmo

go

kmo

go

A

9-6

45%

35%

70%

60%

55%

45%

B

4-3

35%

25%

50%

40%

45%

35%

C

2

25%

15%

30%

20%

30%

20%

D

1

15%

5%

15%

10%

15%

5%

De steun per onderneming is beperkt tot maximum € 1 miljoen per drie jaar. Het budget voor 2013 is € 63 miljoen voor de
strategische ecologiesteun en ecologiepremie samen.

Bijkomende voorwaarden
De indiening van de steunaanvraag moet voor de start van de investeringen te gebeuren.
Stavingstukken dienen binnen de 15 kalenderdagen na de aanvraag bezorgd te worden.
De start van de investeringen dient binnen de 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun aangevat te worden.
De investeringen moeten ten laatste 3 jaar na de goedkeuring beëindigd zijn.
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De investeringen moeten 5 jaar na realisatie door de aanvragende onderneming geëxploiteerd en behouden blijven.

Aanvraagprocedure
De aanvraag van strategische ecologiesteun gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier op www.ecologiepremie.be.
De behandeling gebeurt op dossierbasis en wordt beoordeeld in drie stappen waarna een voorstel tot steuntoekenning aan
de Vlaams Minister voor Economie wordt voorgelegd:
●

●

●

Stap 1: In deze stap wordt door de beoordelingscommissie geoordeeld over het strategisch karakter van het
investeringsproject.
Stap 2: In deze stap beoordeelt de dossierbehandelaar of de aanvraag ontvankelijk is en voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
Stap 3: De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt de technische aspecten van de
investeringen:
de in aanmerking komende investeringen;
de meerkost;
de performantie (ecologiegetal/ecoklasse).
❍
❍
❍

Uitbetalingsprocedure
De steun wordt uitbetaald in drie schijven:
●
●
●

De eerste schijf van 30% bij start van de investeringen en na de eerste factuur.
De tweede schijf van 30% na realisatie van 60% van de investeringen.
De derde schijf van 40% na realisatie van de investeringen en na inspectie.

Contactinformatie
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - Cel
Ecologiepremie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
F 02 553 37 88
ecologiepremie@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be
Robert Kinable
robert.kinable@agentschapondernemen.be
T 02 553 37 70
Ann Peeters
ann.peeters@agentschapondernemen.be
T 011 29 20 31
Dries Van Hooydonck
dries.vanhooydonck@agentschapondernemen.be
T 011 29 20 32
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Groene Waarborg
Laatste revisiedatum: 16 apr '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Als uitbreiding op de generieke Waarborgregeling werd begin 2012 de Groene Waarborg ontwikkeld. Ondernemers kunnen
deze gebruiken voor de financiering van energiebesparende investeringen waarvan de terugverdientijd maximaal tien jaar
bedraagt. Deze investeringen behoren meestal niet tot de kernactiviteiten van een bedrijf. Zij vragen om een bijkomend
financieel engagement.
De Groene Waarborg lening weegt niet op andere kredietlijnen van een bedrijf en heeft een lagere premie dan de generieke
Waarborgregeling. Voor de Groene Waarborg wordt een jaarlijkse premie van 0,25% op het gewaarborgd bedrag gerekend,
op voorhand te betalen bij het indienen van het dossier.
Afhankelijk van de financiële instelling ligt het maximale dekkingspercentage van de Groene Waarborg op 75% van de
investering.

Wie komt in aanmerking
De Groene Waarborg is van toepassing op kmo’s en grote ondernemingen. Volgende financieringsovereenkomsten zijn
toegelaten:
●

●

Financieringsovereenkomsten in het kader waarvan de waarborghouder een investeringskrediet verleent voor de
financiering van energiebesparende investeringen die op de limitatieve technologieënlijst van de Groene Waarborg staan;
Leasingovereenkomsten voor energiebesparende investeringen die op de limitatieve technologieënlijst van de Groene
Waarborg staan, met uitzondering van sale-en-leasebackverrichtingen.

In geen geval kunnen verbintenissen met als doel terugbetaling van bestaande schulden, bedrijfskapitaal (liquide middelen)
of een sale-en-leasebackverrichting onder de Groene Waarborg worden gebracht.
Bepaalde sectoren zijn uitgesloten van steun. Een gedetailleerde lijst kan u raadplegen op de website
www.waarborgregeling.be.
Bedrijven die omwille van hun energieverbruik in aanmerking komen om toe te treden tot het benchmark- of auditconvenant
maar dit niet gedaan hebben, komen niet in aanmerking voor de Groene Waarborg.
Vzw's kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van deze maatregel.

Wat komt in aanmerking
De Groene Waarborg geldt voor een aantal energiebesparende technologieën die op de limitatieve technologieënlijst voor
de Groene Waarborg staan. Deze lijst wordt beheerd door het Agentschap Ondernemen en is te vinden op
http://agentschapondernemen.be/artikel/welke-investeringen-komen-aanmerking-voor-een-groene-waarborg.
De Groene Waarborg is niet verenigbaar met de ecologiepremie (EP Plus), maar wel met de premies van de
distributienetbeheerder.

Waar dient de investering te gebeuren
Om in aanmerking te komen voor de Groene Waarborg moet aan beide van de volgende voorwaarden worden voldaan.
●

●

Uw investering, waarvoor de financieringsovereenkomst of leasingovereenkomst dient, gebeurt op het grondgebied van
het Vlaams Gewest.
Bovendien moet ook de exploitatiezetel van de onderneming gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Aanvraagprocedure
Wanneer u als ondernemer een investering plant die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst van de Groene Waarborg,
moet u bij het Agentschap Ondernemen een attest aanvragen. De aanvraag van het attest is gratis en gebeurt via
groenewaarborg@agentschapondernemen.be.
© Agentschap Ondernemen 2013
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Het bedrijf levert een aantal gegevens aan waaronder de bedrijfsgegevens, de energiefacturen, een aantal
technologiegebonden gegevens (van de oude en de nieuwe installatie) en de offerte van de nieuwe installatie (max. 6
maanden oud). Op basis van deze gegevens berekent het Agentschap Ondernemen de energiebesparing, de
CO2-uitstootreductie en de terugverdientijd en wordt een attest afgeleverd. Met dit attest en de bijhorende offerte kan u
naar uw financiële instelling stappen.
Om een beroep te doen op deze maatregel moet de onderneming een financieringsovereenkomst afsluiten bij een financiële
instelling die waarborghouder is. Voor aanvragen kleiner dan € 750.000 zijn het de waarborghouders zelf die beslissen om
het verzoek van de onderneming al dan niet in te willigen. Een overzicht van waarborghouders is te vinden op
http://www.groene-waarborg-pmv.be/.
Ook voor de leasingcontracten kunnen alleen officieel erkende leasingmaatschappijen, die als waarborghouder erkend zijn
en waar de aanvraag kleiner is dan € 500.000, verbintenissen onder de waarborg brengen.

Contactinformatie
Meer info over de attestatie-procedure kan verkregen worden door via e-mail (groenewaarborg@agentschapondernemen.be)
een vraag aan de accountmanagers energie van het Agentschap Ondernemen over te maken.
Een volledige brochure in pdf kan u terugvinden op de website van PMV:
http://www.pmv.eu/download/nl/2799528/file/wbb_groene_waarborg.pdf?v=120406
Voor meer algemene informatie kan men terecht bij:
PMV
Groene Waarborg
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 60
F 02 229 52 61
waarborgbeheer@pmv.eu
http://www.groene-waarborg-pmv.be/
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Kmo-portefeuille - Advies
Laatste revisiedatum: 18 jul '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
De Kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs kmo’s jaarlijks tot € 15.000 subsidie
kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De steun kan
verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend worden door erkende
dienstverleners. De in aanmerking komende diensten worden ondergebracht in zes pijlers: opleiding, advies,
technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.

Wie komt in aanmerking
De Kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:
Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel
-jaaromzet
-balanstotaal

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de
cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de
Europese kmo-definitie.
Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes
van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.
Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Wat komt in aanmerking
Schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een erkende dienstverlener, die
bestaan uit het in kaart brengen en onderzoeken van problemen (een analyse van de probleemstelling), een eigenlijk advies
(oplossingen en waardevolle raadgevingen) een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie en die uitsluitend
of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
Het implementatieplan staat voor een soort conceptueel draaiboek voor wanneer het advies zou uitgevoerd worden. Het is
niet de werkelijke realisatie of uitvoering van het advies zoals het indienen en opmaken van vergunningen of het opmaken
van contracten/overeenkomsten.
Wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit),
adviezen in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat
of label, adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige
dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid of reclame), het
opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen
(bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming) zijn uitgesloten van steun. Ook diensten met betrekking
tot subsidies komen niet in aanmerking.
Een advies is dus steeds schriftelijk, gepersonaliseerd en op maat van de onderneming.
De implementatie zelf komen nooit in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Voorbeelden: marketingstudie en het bijhorende advies, communicatieplan, investeringsanalyse, marktstudie en bijhorend
advies,…
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Omvang steun
De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de
ondernemerschapsbevorderende diensten. In volgende tabel worden de verschillende steunpercentages en steunplafonds
weergegeven:
Opleiding

Advies

Advies
Internationaal
ondernemen

Technologie
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per
pijler

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 10.000

Max. per periode
Periode

€ 15.000

€ 25.000
1 kalenderjaar

Toelichting bij de tabel voor de pijler advies:
●
●
●
●
●

●

50% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van € 2.500 per kalenderjaar;
Het aanvaardbare projectbedrag dient minimum € 500 te bedragen;
Het maximaal subsidiabel uurtarief bedraagt € 90 (excl. btw);
Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;
Het maximum betoelaagbare bedrag bedraagt € 15.000 per kalenderjaar voor het geheel van de vier volgende pijlers:
opleiding, advies, technologieverkenning en advies internationaal ondernemen;
Bij de berekening worden volgende kosten aanvaard: de kosten voor het advies, exclusief btw en exclusief de bedragen
van de voorschotfacturen, die gefactureerd worden door een dienstverlener erkend in de pijler advies. Enkel facturen
waartegenover geleverde prestaties staan kunnen betaald worden met de kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure
Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan
de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de
afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale
overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw
onderneming te registreren.
Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een erkende dienstverlener. Best
vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de
prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld
welke stappen doorlopen moeten worden.

© Agentschap Ondernemen 2013
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Contactinformatie
Voor informatie kunt u terecht bij:
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Team kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be
www.kmo-portefeuille.be
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Kmo-portefeuille - Strategisch Advies
Laatste revisiedatum: 18 jul '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
De Kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs kmo’s jaarlijks tot € 15.000 subsidie
kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De steun kan
verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend worden door erkende
dienstverleners. De in aanmerking komende diensten worden ondergebracht in zes pijlers: opleiding, advies,
technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.

Wie komt in aanmerking
De Kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:
Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel
-jaaromzet
-balanstotaal

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de
cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de
Europese kmo-definitie.
Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes
van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.
Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Wat komt in aanmerking
Een strategisch advies is een advies dat gerelateerd is aan een kantelmoment binnen de onderneming. Dit wilt zeggen dat
het advies leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een lange
termijn oplossing biedt die invloed heeft of kan hebben op de hele organisatie.
Er zijn acht soorten strategische adviezen:
1. Een haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financiële haalbaarheid van het project
(kantelmoment) bewijst:
De haalbaarheidsstudie is een uitgeschreven verslag waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een
inschatting van de financiële en economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Dit wil zeggen dat de impact
van het project op de onderneming berekend wordt en geprojecteerd op een toekomstige balans- of resultatenrekening ten
einde gefundeerde aanbevelingen te formuleren over het al dan niet uitvoeren van het project. Het advies is op maat van de
onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van het project.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het algemene domein van de pijler
strategisch advies.
2. Een transformatiestrategie:
Een transformatiestrategie is een strategisch advies waarbij, na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een
vernieuwd waardevol en duurzaam business model ontwikkeld en uitgewerkt wordt. De subsidieaanvraag met betrekking tot
deze strategie moet worden ingediend in het algemene domein van de pijler strategisch advies.
3. Een doorstartplan in het kader van het actieplan Preventief bedrijfsbeleid:
Een doorstartplan is een advies dat een onderneming, die dreigt in moeilijkheden te komen, kan laten opstellen zodat bij
© Agentschap Ondernemen 2013
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opvolging van het advies vermeden wordt dat de onderneming daadwerkelijk in moeilijkheden komt. Hierbij moet cumulatief
aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
●
●

●

De onderneming moet de eerste twee fasen van het actieplan preventief bedrijfsbeleid doorlopen hebben;
het doorstartplan is een schriftelijk rapport waarin financieel onderbouwd aangegeven wordt op welke manier de
onderneming zich dient aan te passen;
het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om de continuïteit van de onderneming
te verzekeren.

Een doorstartplan is een advies dat kan worden ingekocht door ondernemingen die instappen in het actieplan Preventief
Bedrijfsbeleid.
De kost van de begeleiding bij de implementatie van het doorstartplan kan samen met het doorstartplan zelf met de
kmo-portefeuille worden gesubsidieerd. De kosten van voorschotfacturen en btw kunnen niet worden gesubsidieerd.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het algemene domein van de pijler
strategisch advies.
4. Een overdrachtsplan:
Een overdrachtsplan is een strategisch advies waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse een onderbouwd
advies over het te kiezen overdrachtsscenario wordt gegeven. Het advies wordt vertaald in een implementatieplan om de
onderneming klaar te maken voor de overdracht. Voorafgaandelijk aan de subsidieaanvraag voor strategisch advies dient de
onderneming een scan of coachingtraject te doorlopen. Het overdrachtsplan bestaat uit volgende elementen:
●

●
●

een analyse van de onderneming (swot, waardebepaling, inschatting groeimogelijkheden, analyse van minstens 2
overdrachtsscenario's);
een onderbouwd advies over het te kiezen overdrachtsscenario;
een implementatieplan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht.

De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het specifieke domein overdracht van de
pijler strategisch advies.
5. Een opportuniteitsanalyse in het kader van het groeibeleid:
Een opportuniteitsanalyse is een strategisch advies, waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de
groeideterminanten die in de potentiële groeionderneming aanwezig zijn, een actieplan wordt opgemaakt die de
onderneming in staat moet stellen om haar groei te kunnen versnellen. De systematiek van deze opportuniteitsanalyse,
vermeld op de website, bevat een scan in het analyserend gedeelte en een SWOT-analyse in het richtinggevend gedeelte.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze analyse moet worden ingediend in het specifieke domein groei van de pijler
strategisch advies.
6. Een strategisch energieadvies:
Het strategisch energieplan is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een
energieproject wordt beoordeeld. Een energieproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk,
gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, rond maximale energie-efficiëntie, maximale
energie-zelfvoorziening of maximaal gebruik van hernieuwbare energie waarbij telkens een CO²-reductie wordt nagestreefd,
telkens volgens het ‘trias energetica’-principe.
De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein energie van de pijler
strategisch advies.
7. Een strategisch milieuadvies:
Het strategisch milieuplan is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een
milieuproject wordt beoordeeld. Het milieuproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk,
gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, met betrekking tot een lagere milieudruk of het sluiten van
water- en materiaalkringlopen, volgens het ‘Ladder van Lansink’-principe.
De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein milieu van de pijler
strategisch advies.
8. Een designmanagementplan:
Designmanagement is een multidisciplinair plannings- en managementproces dat design inzet om de bedrijfsdoelstellingen
te realiseren. Designmanagement verbindt design, management, innovatie, technologie, en klantenbehoeften om tot een
concurrentievoordeel te komen, rekening houdend met economische, culturele en ecologische factoren. Het
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designmanagementplan is een schriftelijk rapport en omvat volgende luiken:
●

Design audit
Het designbureau licht het bedrijf door op een multidisciplinaire wijze, bekijkt hoe het bedrijf/product zich nu
positioneert op de markt en onderzoekt op een kwalitatieve manier de visie van de klanten (rechtstreekse en
onrechtstreekse). Zowel de product- als de merk identiteit moeten geanalyseerd worden. Hieruit kunnen
opportuniteiten worden geformuleerd. De positionering en de opportuniteiten worden gevisualiseerd zodat het bedrijf
snellere en gerichtere keuzes kan maken.

●

Designstrategie
Op basis van de resultaten van de design audit worden samen met de belangrijkste belanghebbenden in het bedrijf ‘de
waarden’ van het bedrijf bepaald en de nieuwe designstrategie gedefinieerd waarbinnen nieuwe producten/diensten
kaderen. De nieuwe designstrategie wordt ook gevisualiseerd waardoor het bedrijf en alle stakeholders onmiddellijk
inzicht krijgen. Designmanagement is in essentie de brug slaan tussen design en business. Dat is geen evidente opgave
vandaar dat visuele ondersteuning van advies ter verificatie van de designstrategie vaak aangewezen is. Die visuele
ondersteuning van concepten en ideeën kan via storyboards, dummies en rapid prototypes (3D prints).

●

Implementatieplan
Gelet op het feit dat dergelijk advies multidisciplinair is, een kantelmoment kan betekenen voor de onderneming en een
lange termijn karakter heeft, kan steun voor het advies en de begeleiding bij de implementatie van het advies via de
pijler Strategisch Advies een stimulans zijn om ondernemingen aan te zetten tot de integratie van het designgebeuren
in hun onderneming.

De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het specifieke domein design van de pijler
strategisch advies.

Omvang steun
De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de
ondernemerschapsbevorderende diensten. In volgende tabel worden de verschillende steunpercentages en steunplafonds
weergegeven:
Opleiding

Advies

Advies
Internationaal
ondernemen

Technologie
verkenning

Strategisch
advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per
pijler

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 10.000

Max. per periode

€ 15.000

Periode

€ 25.000
1 kalenderjaar

Toelichting bij de tabel voor de pijler Strategisch Advies:
●

50% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van € 25.000 voor de onderdelen:
Haalbaarheidsstudie;
Transformatiestrategie;
Overdrachtsplan;
Strategisch energieplan;
Strategisch milieuplan;
Designmanagementplan.
75% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van € 25.000 voor de onderdelen:
Doorstartplan in het kader van preventief bedrijfsbeleid;
Opportuniteitsanalyse.
Het aanvaardbare projectbedrag dient minimum € 7.500 te bedragen;
Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;
Bij de berekening worden volgende kosten aanvaard: de kosten voor het advies, exclusief btw en de bedragen van de
voorschotfacturen, die gefactureerd worden door een dienstverlener erkend voor strategisch advies.
Enkel facturen waartegenover geleverde prestaties staan kunnen betaald worden met de kmo-portefeuille.
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

❍
❍

●
●
●
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Aanvraagprocedure
Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan
de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de
afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale
overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw
onderneming te registreren.
Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een erkende dienstverlener. Best
vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de
prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld
welke stappen doorlopen moeten worden.

●

Extra procedure voor strategisch advies:

Bij een subsidieaanvraag voor strategisch advies moet naast het indienen van de subsidieaanvraag ook de overeenkomst
aan het Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid) bezorgd worden. Het agentschap moet zich hiermee immers akkoord
verklaren. Een uitspraak over het al dan niet in aanmerking komen voor de pijler strategisch advies gebeurt binnen de 30
kalenderdagen. Het bedrijf wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Op het einde van het adviestraject (wanneer de
klant al meer dan 50% van het globale factuurbedrag uit zijn kmo-portefeuille wil betalen) moet een kopie van het advies en
een verslag van de dienstverlener aan het Agentschap Ondernemen bezorgd worden en moet het Agentschap Ondernemen
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zich hiermee opnieuw akkoord verklaren (binnen de 30 kalenderdagen). Pas nadien kan het saldo met de elektronische
portefeuille betaald worden.
●

Extra procedure groei:

De onderneming moet vooraf als potentieel groeibedrijf worden aanvaard door één van de stakeholders van het groeibeleid:
1. De ondernemer contacteert één van de stakeholders ( zie
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/partners-van-het-vlaams-groeibeleid) die door middel van een aantal
toetsingsvragen nagaat of de onderneming klaar is voor de oefening.
2. Indien uw onderneming in aanmerking komt om deze opportuniteitsoefening te laten uitvoeren, geeft de stakeholder een
driepartijencontract (onderneming, adviseur en Agentschap Ondernemen) mee.
3. De onderneming contacteert vervolgens een erkende adviseur naar keuze en laat het contract aanvullen.
4. De onderneming doet de digitale subsidieaanvraag van de opportuniteitsanalyse via de kmo-portefeuille en stuurt het
contract op naar Commissie Strategisch Advies en Coaching van het Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus
12. U kunt ook een scan van uw ondertekende overeenkomst mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.
5. Deze aanvraag wordt besproken op de maandelijkse Commissie Strategisch Advies en Coaching.

Contactinformatie
Voor informatie kunt u terecht bij:
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Team kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be
www.kmo-portefeuille.be
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MIP: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform
Laatste revisiedatum: 23 jul '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Beloftevolle duurzame technologieën en producten krijgen sinds een aantal jaren ondersteuning via het MIP: Milieu- en
energietechnologie Innovatie Platform.
MIP mikt op het stimuleren van gesloten materiaal- en proceskringlopen volgens de Cradle-to-Cradle filosofie en van
technologieën voor slimme energieopwekking.
Via de calls van MIP stelt de Vlaamse overheid middelen ter beschikking van bedrijven en onderzoeksinstellingen om
duurzame technologieën en producten te ontwikkelen.
De eerder goedgekeurde projecten worden vermeld op de website van MIP.
MIP wordt in 2013 verder gezet als een oproep in het kader van Eco-Innovera. Dit Europees netwerk richt zich op de
ondersteuning van eco-innovatie door middel van onderzoek en ontwikkeling, en wil buiten de gevestigde markten op zoek
gaan naar multidisciplinaire (cross-sectorale) innovaties en nieuwe producten en diensten ontwikkelen met een verminderde
ecologische voetafdruk.
Preproposals konden worden ingediend tot 8 april 2013. Volledig uitgewerkte projectvoorstellen konden, in overleg met IWT,
worden ingediend tot 15 juli 2013. Steunbeslissingen zijn voorzien tegen januari 2014.
Momenteel loopt er geen oproep.

Contactinformatie
Voor meer informatie kan u terecht op volgende websites:
●
●
●
●

goedgekeurde projecten MIP: http://www.mipvlaanderen.be/nl/webpage/174/overzicht-projecten.aspx
MIP call 2013:
http://www.mipvlaanderen.be/nl/news/29/tweede-oproep-eco-innovera.aspx
http://www.eco-innovera.eu/calls

U kan ook contact opnemen bij het IWT met Kathleen Goris (02 432 42 82) of Paul Schreurs (02 432 42 85).
MIP
Roderveldlaan 5 - 1ste verdieping
2600 Berchem
T 03 286 74 58
F 03 286 74 56
info@mipvlaanderen.be
www.mipvlaanderen.be
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Pendelfonds
Laatste revisiedatum: 11 jun '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen.
Het Pendelplan, bundelt een heleboel maatregelen die het pendelverkeer verbeteren. Tegen 2020 moet het aandeel van de
auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het
woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen. Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het
Pendelfonds opgericht. Via oproepen kunnen projecten ingediend worden.

Wie komt in aanmerking
De volgende instanties kunnen projectaanvragen indienen:
●
●
●
●

individuele bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen);
groepen van bedrijven;
lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner;
andere private organisaties of partnerschappen tussen private en publieke organisaties.

Vzw’s komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking
Volgende initiatieven komen in aanmerking voor steun:
●

●

●

de realisatie van een nieuw aanbod in vervoer dat niet binnen het domein van het geregeld vervoer valt. Dat nieuwe
vervoer moet complementair zijn aan het bestaande vervoer voor woon-werkverkeer, georganiseerd door private of
publieke diensten;
de realisatie van nieuwe infrastructuur (bv. bedrijfsfietsen, fietsenstallingen en douches) voor het woon-werkverkeer op
een bedrijventerrein;
de realisatie van specifieke bedrijfsorganisatorische acties en maatregelen.

Een aantal maatregelen worden evenwel uitdrukkelijk uitgesloten: bekijk de lijst van uitgesloten maatregelen via
http://www.pendelfonds.be/docs/uitgeslotenmaatregelen.pdf

Omvang steun
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal vier jaar kan belopen. De subsidie
bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.

Voorwaarden
Een aanvraag is alleen ontvankelijk als ze tijdig wordt ingediend en als het project maatregelen bevat die voldoen aan de
volgende minimumvoorwaarden:
●
●

●
●
●

●

ze zijn tot stand gekomen na overleg op projectniveau tussen werkgevers en werknemers;
als ze de ontwikkeling van een nieuw aanbod in vervoer voor woon-werkverkeer beogen, moeten ze complementair zijn
aan het bestaande vervoer voor woon-werkverkeer dat georganiseerd wordt door private of publieke diensten;
buiten het domein van het geregeld vervoer vallen;
niet in concurrentie gaan met de bestaande initiatieven voor woon-werkverkeer;
uitgaan van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners in het project, zowel organisatorisch als
financieel;
op herhaalde momenten in een inhoudelijke en financiële opvolging voorzien, die het mogelijk maakt het project bij te
sturen of stop te zetten.

Aanvraagprocedure
Een subsidieaanvraag verloopt via projectoproepen. Zo lang een projectoproep open gesteld is kan men hierover meer
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informatie vinden via volgende link http://www.pendelfonds.be/indienen.php.
Er is momenteel een openstaande oproep waarbij projectaanvragen tot en met 15 oktober 2013 kunnen ingediend
worden. Opgelet! Vooraleer u een aanvraag indient moet u eerst een dossiernummer aanvragen. Dit dossiernummer
moet u aanvragen voor 15 september 2013.

Uitbetalingsprocedure
De subsidie wordt in drie schijven uitbetaald (40%,40% en 20%). De voorwaarden vindt u op de website
www.pendelfonds.be .

Contactinformatie
Departement mobiliteit en openbare werken
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
T 1700
F 02 553 71 08
mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be
www.pendelfonds.be
Wilfried Goossens
goosssens@mow.vlaanderen.be
T 02 553 71 30
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PRODEM: Promotie- en demonstratiecentrum van milieu- en
energievriendelijke technologieën
Laatste revisiedatum: 24 jun '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
PRODEM is een steunmaatregel die kmo’s in staat stelt om op een goedkope (gesubsidieerde) manier een beroep te doen op
het onderzoekscentrum VITO om milieu- of energietechnologieën te evalueren. PRODEM is interessant voor ontwikkelaars
van nieuwe milieu- en energietechnologieën en eindgebruikers van deze technologieën. Ontwikkelaars kunnen via PRODEM
hun nieuwe technologieën testen in een reële situatie. Eindgebruikers kunnen PRODEM gebruiken voor het zoeken van
milieu- en energievriendelijke technologieën en het implementeren ervan in hun bedrijfsvoering. Aan de hand van
haalbaarheidsstudies, laboprogramma’s, onderzoek op pilootschaal of tests in uw bedrijf gaat PRODEM op zoek naar de
meest geschikte oplossing of investering voor uw specifieke situatie.

Wie komt in aanmerking
Kmo’s (exl.vzw’s) die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest komen voor deze maatregel in aanmerking.

Omvang steun
PRODEM wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Daardoor draagt de kmo slechts 34%
van de totale projectkosten.

Contactinformatie
VITO
Boeretang 200
2400 Mol
T 014 33 55 11
F 014 33 55 99
www.vito.be
Karen Vanderstraeten
karen.vanderstraeten@vito.be
T 059 24 27 60
M 0499 54 67 78
Michel Lievens
michel.lievens@vito.be
T 014 33 69 14
M 0478 48 53 96
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REG-premies distributienetbeheerders 2012 en 2013
Laatste revisiedatum: 08 feb '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Acties Vlaamse distributienetbeheerders
Ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) werd door de Vlaamse overheid met de diverse
distributienetbeheerders per kalenderjaar een REG-actieplan afgesproken.
Volgende acties in 2012 en 2013 zijn gericht naar zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, collectieven en
openbare besturen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

premie voor zonneboiler;
premie voor dakisolatie en zolderisolatie in een bestaand gebouw*;
premie voor buitenmuurisolatie in een bestaand gebouw*;
premie voor vloerisolatie en kelderisolatie in een bestaand gebouw*;
premie voor hoogrendementsbeglazing in een bestaand gebouw*;
premie voor warmtepomp;
premie voor relighting in een bestaand gebouw*;
premie voor REG-project na energie-audit of energiestudie;
premie voor afregeling van aardgasstookinstallatie in een bestaand gebouw* (enkel bij Eandis).

De premies voor deze professionelen hebben steeds betrekking op investeringen in niet-woongebouwen.
(*bestaand gebouw = gebouw aangesloten voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet)
Voor investeringen verricht in 2012 en 2013 (facturen 2012 en 2013) kan men respectievelijk de REG-premies
2012 en REG-premies 2013 aanvragen tot 12 maanden na de laatste factuur!
Voor meer informatie over wat in aanmerking komt en voor de grootte van de premies: contacteer uw
distributienetbeheerder. Om na te gaan wie uw distributienetbeheerder is, kan u uw postcode ingeven op de website van de
VREG (www.vreg.be - "Wie is mijn netbeheerder?").
Premies van de gemeenten
Sommige gemeenten geven steun voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en voor de plaatsing van zonneboilers.
Voor de premies toegekend door de gemeenten kunt u best navraag doen bij uw gemeentebestuur.

Contactinformatie
Meer informatie en aanvraagformulieren over de acties kunt u terugvinden op de website van uw
elektriciteitsdistributienetbeheerder EANDIS (www.eandis.be) of INFRAX (www.infrax.be).
Vlaams Energieagentschap (VEA)
Koning Albert II-laan 20 bus 17 - Graaf de Ferrarisgebouw

1000 Brussel
T 02 553 46 00
F 02 553 46 01
energie@vlaanderen.be
www.energiesparen.be
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Subsidies voor kmo’s die selectief afval sorteren
Laatste revisiedatum: 24 jun '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Kmo's die bedrijfsmatig verpakkingsafval sorteren met het oog op recyclage kunnen bij VAL-I-PAC terecht voor een financiële
vergoeding. VAL-I-PAC is het officieel orgaan voor de uitvoering van de terugname en informatieplicht van bedrijfsmatig
verpakkingsafval.

Wie komt in aanmerking
Om als kmo recht te hebben op deze subsidies, moet de verpakking:
●
●
●
●

afkomstig zijn van bedrijfsmatig verpakkingsafval;
ontstaan zijn op Belgisch grondgebied;
selectief gesorteerd worden met het oog op recyclage;
opgehaald worden door een operator die officieel erkend is door VAL-I-PAC.

De ontpakkers moeten in geen geval lid zijn of worden van VAL-I-PAC om recht te hebben op een subsidie.

Omvang steun
De financiële ondersteuning gebeurt via 2 premies (vrij van btw).
De recyclagepremie is bedoeld om de recyclage te stimuleren van bedrijfsmatig verpakkingsafval dat ontstaan is op
Belgisch grondgebied, namelijk kunststof en hout (in homogene fracties).
Voor elke ton verzameld verpakkingsafval die gerecycleerd wordt, betaalt VAL-I-PAC een forfaitair bedrag aan de ontpakkers
(€ 35 per ton recycleerbare kunststof of € 10 per ton recycleerbaar hout (te vermalen voor spaanplaten of compostering).
De containerpremie is bedoeld om de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval te stimuleren door
tussenkomst in de huur van selectieve containers, zakken of andere inzamelsystemen (bv draadcontainer). Deze subsidies
variëren in functie van het type container.

Contactinformatie
Voor meer informatie kan men terecht bij:
VAL-I-PAC
Koningin Astridlaan 59 bus 11
1780 Wemmel
T 02 456 83 10
F 02 456 83 20
info@valipac.be
www.valipac.be
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Steun voor de uitbouw van grijswatercircuits bij bedrijven
Laatste revisiedatum: 31 jan '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
De Vlaamse overheid verleent steun aan grijswaterleveranciers die alternatieve waterbevoorrading organiseren voor
bedrijven die het onttrekken van grondwater uit kwetsbare watervoerende lagen afbouwen. Alternatieven voor het
grondwater zijn oppervlaktewater, hemelwater of het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties, al dan niet na extra
behandeling.
De bedrijven die het grijswater afnemen hebben een onrechtstreeks voordeel bij deze subsidie. De Vlaamse overheid
verplicht de grijswaterleveranciers immers om de subsidie door te rekenen in de prijs die ze aan de afnemers van het
grijswater vragen voor dit grijswater. De prijs van het grijswater zal normaalgesproken nog steeds hoger zijn dan de prijs van
het grondwater. De subsidieregeling is er dan ook vooral op gericht om de omschakeling van grondwatergebruik naar
grijswatergebruik te faciliteren in die regio’s waar vanuit leefmilieunoden het onttrekken van grondwater uit kwetsbare
watervoerende lagen moet afgebouwd worden om tot een goede grondwaterstand te komen.

Wie komt in aanmerking
Enkel grijswaterleveranciers komen in aanmerking voor deze steun. Een grijswaterleverancier is een exploitant van een
openbaar waterdistributienetwerk, zoals bedoeld in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van
24 mei 2002, die ook nog eens grijswater aanlevert. Grofweg komt dit overeen met de drinkwatermaatschappijen.
Individuele bedrijven zijn dus enkel indirect begunstigde van de steun via de grijswaterleveranciers.

Omvang steun
De subsidie aan de grijswaterleveranciers bedraagt maximaal 60% van de investeringskosten voor werken die uitgevoerd
worden voor:
●

●

●

de bouw van installaties voor behandeling of opslag om grijswater aan te leveren met een kwaliteit die overeenstemt met
de beoogde toepassingen;
de aanleg van distributieleidingen en hun aanhorigheden om het grijswater te verdelen met uitzondering van de klassieke
investeringen van de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk.
De onteigeningen die nodig zijn voor deze werken.

Voor de berekening van de subsidie komen de raming van de kostprijs van de werken, de btw, een forfait van 7% op de som
van de vorige twee types kosten en de raming van de kostprijs van de onteigeningen van het Comité van Aankoop in
aanmerking.

Aanvraagprocedure
Om in aanmerking te komen voor een gewestbijdrage, wordt door de initiatiefnemer een principeaanvraag ingediend bij de
VMM in twee exemplaren.
De principeaanvraag omvat:
●

●
●

●
●

●

●

de probleemstelling en een verantwoording van de voorgenomen werken die ook rekening houden met de beschikbare
watervoorraden in het gebied;
een beschrijving van het concept van de werken;
een kostenraming van het project met een maximale toewijzing van de geraamde kosten aan de deelnemende industriële
ondernemingen en land- en tuinbouwbedrijven;
een tijdpad voor de realisatie van het project;
een transparante nota die de financiële haalbaarheid van het project op langere termijn aangeeft en voor elke onderdeel in
het project aantoont welke de geraamde kosten zijn en op welke manier deze kosten rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het
project;
een overzicht van de planologische bestemmingen en de gebiedsspecifieke beschermingsstatuten van de gronden en hun
omgeving;
een overzicht van de vergunningen en machtigingen die eventueel nodig zijn om de werken te kunnen uitvoeren;
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●

●

●

●

●

●

een uittreksel uit de topografische kaart (schaal 1/10.000 of 1/25.000) waarop het project in kwestie wordt gesitueerd. Op
dat plan moeten de bestaande en de geplande voorzieningen en constructies worden aangegeven, die te maken hebben
met het grijswatercircuit, alsook de mogelijke afnemers met de verwachte afgenomen volumes op jaarbasis en de
oorsprong van het grijswater;
een intentieverklaring van de mogelijke afnemers van het grijswater met specificering van de aard van de bedrijven,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen industriële ondernemingen, en land- en tuinbouwbedrijven;
een overzicht van de individuele grondwatervergunningen die kunnen worden afgebouwd, met daarin details over de
grootte van afbouw;
een beschrijving van de kwaliteit van het grijswater dat geleverd zal worden aan de deelnemende industriële
ondernemingen en land- en tuinbouwbedrijven;
een nota die de geboden transparantie op middellange en lange termijn over de kostprijs van het grijswater dat geleverd
wordt, aangeeft;
de ontwerpcontracten die aan de afnemers van grijswater zullen worden voorgelegd.

De indiening van de principeaanvraag gebeurt voor 30 april van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het
investeringsprogramma betrekking heeft.
De werken die aan de vereisten voldoen, worden gesubsidieerd binnen de grenzen van de begrotingskredieten.

Contactinformatie
Agentschap Ondernemen
Dienst Vestiging & Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 09 21
ruimtelijke.economie@vlaanderen.be
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Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)
Laatste revisiedatum: 26 jul '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in Vlaanderen op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon,
biomassa, …) kunnen gratis via de VREG groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen per 1.000 kWh
netto-elektriciteitsproductie. Deze GSC kunnen verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de
elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerders indien
aangesloten op het elektriciteitsnet.
De elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen moeten elk jaar een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen aan de
eindverbruikers kunnen aantonen met GSC. Voor leveringen in 2002 bedroeg dit verplicht percentage 8% en dit neemt toe
tot 20,5% in 2020. Vanaf leveringsjaar 2012 wordt het aantal in te leveren GSC bepaald door het percentage van dit jaar
van de geleverde elektriciteit te vermenigvuldigen met de totale bandingscoëfficiënt (verhouding tussen van het aantal
toegekende certificaten in het voorafgaand jaar en de totale productie van groene stroom in het voorafgaand jaar in het
Vlaams Gewest). De GSC moeten telkens op 31 maart van het jaar volgend op het leveringsjaar ingediend worden.
Elektriciteitsleveranciers kunnen GSC verkrijgen door zelf elektriciteit op te wekken op basis van hernieuwbare
energiebronnen of door GSC te kopen van derden. Elektriciteitsleveranciers die een te kort hebben moeten een boete van
€125 per ontbrekend GSC betalen. Deze boete per ontbrekend GSC wordt verlaagd tot € 100 vanaf leveringsjaar 2013.
De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes kunt u raadplegen via
www.vreg.be/statistieken-groene-stroom. Voor installaties opgestart voor 1 januari 2013 wordt er een vaste minimale
marktwaarde per technologie gegarandeerd voor een aantal jaren en dit naargelang de installatie op het distributienet of
het transmissienet is aangesloten. Als de opgewekte groenestroom in het openbaar elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd
hebben de GSC ook een garantie van oorsprong. Elektriciteitsleveranciers mogen enkel elektriciteit als groenestroom
verkopen als zij ook de GSC met garantie van oorsprong in bezit hebben.

Omvang steun
De vastgelegde minimumprijzen per GSC zijn te vinden op www.vreg.be/minimumsteun. De minimumprijs per
certificaat hangt af van de gebruikte technologie en datum wanneer de installatie in dienst gaat. De datum in dienst kan ten
vroegste gelijk zijn aan de datum van AREI-keuring.
Voor installaties in dienst na 01/01/2012 en tot 01/01/2013 gelden volgende minimumprijzen indien aangesloten op het
distributienet:
●
●

●

●
●

€ 90: Windenergie op land, biomassa (organisch-biologische stoffen) en biogas uit organisch-biologische stoffen.
€ 60: Organisch-biologisch deel van restafval, stortgas (vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen) en
biogas uit afvalwaterzuiveringsslib of rioolwaterzuiveringsslib.
€ 110 (geen ecologiepremie) - € 100 (ecologiepremie ontvangen): Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of landen tuinbouwgerelateerde stromen (agrarische stromen) biogas uit GFT-vergisting met compostering.
€ 90: Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte.
€ 60: Andere technieken.

GSC verkregen voor fotovoltaïsche energie (PV) in gebruik genomen tussen 1 januari 2006 en 31 december 2009, kunnen
verkocht worden aan de distributienetbeheerder voor € 450 per GSC. Uw distributienetbeheerder is verplicht deze GSC aan
te kopen aan deze prijs voor 20 jaar.
Sinds 1 januari 2010 neemt de waarde van het GSC voor PV-panelen stelselmatig af. Sinds 1 juli 2011 wordt er ook een
onderscheid gemaakt tussen installaties groter en kleiner dan 250kW.
Voor installaties met een vermogen van maximaal 250kW en in gebruik genomen voor 1 augustus 2012 bedraagt de
minimumprijs € 210 per certificaat en dit voor 20 jaar na in gebruikname. Installaties met een vermogen van meer dan
250kW, ontvangen vanaf 2012 nog € 90 per GSC en dit voor 20 jaar na in gebruikname. Voor meer info omtrent de
minimumsteun voor zonnepanelen kan u terecht op www.vreg.be/welk-bedrag.
Van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 is de minimumprijs alle PV-installaties € 90 per GSC en dit voor 10 jaar
na in gebruikname. Voor installaties in werking gesteld vanaf 1 januari 2013 treedt de onderstaande steunmechanisme in
werking.
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Voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2013 hanteert men voor alle technologieën dezelfde vaste minimumwaarde per
GSC van € 93. Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto
hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) te vermenigvuldigen met een bandingfactor (maximaal 1,25). De
bandingfactor is de verhouding tussen de onrendabele top en de bandingdeler. De bandingdeler voor groene stroom is € 97.
Met de invoering van deze bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met
de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare
investeringsopbrengst.
De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar)
op basis van de onrendabele top berekening van het prijzenobservatorium. Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten
vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de
parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die
van toepassing is. Er worden geen GSC meer toegekend voor groene stroom opgewekt uit PV-panelen op het dak van
kantoor-, school- en woongebouwen als er voor het gebouw vanaf 14 januari 2014 een melding wordt gemaakt of een
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd waarbij in beide gevallen de EPB-eisen voor nieuwbouw van toepassing
zijn.
De bandingfactoren die gelden vanaf 1 januari 2013 tot de herziening zijn gepubliceerd in het Ministerieel besluit van 22
maart 2013 houdende de vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten
voor 2013.
De bandingfactoren zijn voor alle technologieën in 2013 wettelijk begrensd tot 1.

Contactinformatie
Voor meer informatie over Vlaamse groenestroomcertificaten kunt u terecht bij:
Vlaamse Reguleringsinstelling voor Elektriciteit
en Gas (VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
T 1700
F 02 553 13 50
info@vreg.be
www.vreg.be
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Vlaamse warmtekrachtkoppelingscertificaten (WKC)
Laatste revisiedatum: 22 jul '13
Vlaamse maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Kwalitatieve WKK-installaties kunnen bij de VREG, WKK-certificaten (WKC) verkrijgen per schijf van 1.000 kWh (1 MWh)
primair bespaarde energie.
Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is een installatie die tegelijkertijd kracht (elektriciteit) en warmte (koude) opwekt. Een
WKK is kwalitatief als de relatieve primaire energiebesparing minimaal 10% is ten opzichte van een vergelijkbare gescheiden
opwekking van warmte (ketel) en elektriciteit (centrale) voor installaties vanaf 1 MWe. Een warmtekrachtinstallatie met een
elektrisch vermogen lager dan 1 MWe is kwalitatief indien ze op jaarbasis een positieve relatieve primaire energiebesparing
realiseert. De maximale relatieve primaire energie-besparing van een WKK op fossiele brandstoffen is ongeveer 25%.
Erkende WKK's voor 1 januari 2013 krijgen 1 WKC per MWh bespaarde primaire energie. Na 4 jaar wordt het aantal
verleende WKC degressief.
Sinds 1 januari 2013 is het aantal WKC afhankelijk van de jaarlijkse vastgelegde bandingfactor voor nieuwe en ingrijpend
gewijzigde WKK's. Het aantal WKC is gelijk aan de bandingfactor maal primaire energiebesparing (MWh). Voor elk type
en grootte van de WKK is een bandingfactor bepaald op basis van de onrendabele top berekening (IRR=12%). Deze
bandingfactor is nooit hoger dan 1,25 en is voor het jaar 2013 voor alle technologieën vastgelegd op maximum 1 (zie
Energiedecreet 8 mei 2009 & Energiebesluit 19 maart 2010 en de daaropvolgende wijzigingen). De waarde van de
bandingfactoren voor 2013 zijn per technologie vastgelegd in het Vlaams ministerieel besluit van 22 maart 2013. Voor WKK
t.e.m. 50 MWe wordt voor 10 jaar WKC verleend, voor WKK groter dan 50 MWe is dit maximum 15 jaar.
Uw netbeheerder is verplicht uw WKC over te kopen als uw installatie op zijn net is aangesloten als u daarom vraagt. De
minimumprijs per WKC bedraagt € 31 voor alle nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties waarvan de
certificatenaanvraag werd ingediend vanaf 1 januari 2013.
De elektriciteitsleveranciers zijn gebonden aan een quotumverplichting (percentage van de leveringen in het voorgaand
verbruiksjaar) en moeten jaarlijks op 31 maart een bepaald aantal WKC bij de VREG inleveren. In 2006 bedroeg dit
percentage 1,19% en neemt toe 11,2% in 2019 met vervolgens 9,3% in 2020 en 7% vanaf 2021. Per ontbrekend WKC
moeten de elektriciteitsleveranciers een boete (bepaald in het Energiedecreet) betalen. De waarde van deze boete
bedraagt € 41 per ontbrekend certificaat tot en met 31 maart 2015 en € 38 na 31 maart 2015.
Indien een WKK gebruik maakt van biobrandstoffen zoals onder andere hout, biogas en biofuel, dan kunnen aanvullend op
de WKC ook groenestroomcertificaten (GSC) verkregen worden voor de geproduceerde netto-elektriciteit (zie
groenestroomcertificaten) indien de WKC onvoldoende zijn voor de rendabiliteit. In de berekening van de GSC worden de
reeds toegekende WKC in rekening gebracht.

Contactinformatie
Voor meer informatie over Vlaamse WKK-certificaten kunt u terecht bij:
Vlaamse Reguleringsinstelling voor Elektriciteit
en Gas (VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
T 1700
F 02 553 13 50
info@vreg.be
www.vreg.be
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Investeringsaftrek
Laatste revisiedatum: 22 jul '13
Federale maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een
investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of
beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.
Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen.
Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaftrekken die niet kunnen worden verricht, onder bepaalde
voorwaarden overgedragen worden op de winsten van de volgende belastbare tijdperken.

Wie komt in aanmerking
De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie (zie tabel met toelichting bij punt 4), genoten worden door
eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of
landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Wat komt in aanmerking
In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en
om nieuwe immateriële vaste activa.Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. ‘Leasing’ komt ook in
aanmerking.
Volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:
●
●
●
●
●

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
de bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
als het recht van gebruik van een investeringsgoed afgestaan wordt aan een derde, wat het geval is bij verhuur. Een
uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is, en hij het gehuurde goed gebruikt voor de
uitoefening van zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

Omvang steun
Voor de investeringen uitgevoerd in 2013 (aanslagjaar 2014) gelden volgende percentages:
Aanslagjaar 2014

Natuurlijke
personen

KmoAndere
vennootschappen1 vennootschappen

Gewone investeringen2

4,5%

-

-

Gespreide aftrek voor gewone investeringen3

11,5%

-

-

Energiebesparende investeringen4

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

Gespreide aftrek milieuvriendelijke investeringen in O&O

21,5%

21,5%

21,5%

Investeringen ter bevordering van herbruikbare
verpakkingen8

4,5%

3%

3%

Investeringen in beveiliging9

21,5%

21,5%

-

Investeringen in zeeschepen10

-

30%

30%

Investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in
horeca-inrichtingen11

14,5%

14,5%

14,5%

Octrooien

5

Milieuvriendelijke investeringen in O&O

5 6
7
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Toelichting bij de tabel
1.Kmo-vennootschappen zijn Belgische vennootschappen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
●
●

de aandelen of delen van de vennootschap behoren voor meer dan de helft toe aan één of meer natuurlijke personen,
deze aandelen moeten de meerderheid van het stemrecht in de vennootschap vertegenwoordigen.

2.Sinds het aanslagjaar 2007 is de gewone investeringsaftrek voor Kmo-vennootschappen afgeschaft (zowel de éénmalige
als de gespreide) als gevolg van de “notionele interestaftrek” die vanaf aanslagjaar 2007 van kracht werd.
3.De gespreide aftrek voor gewone investeringen kan enkel worden toegepast indien de onderneming minder dan 20
werknemers tewerkstelt.
Sinds het aanslagjaar 2007 is de gespreide aftrek voor vennootschappen afgeschaft. Indien die aftrek echter werd verleend
voor een vroeger aanslagjaar, dan blijft de investeringsaftrek lopen voor de resterende periode ervan.
4.Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moeten deze
investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie. Een lijst van deze categorieën vindt u in bijlage.
5.Voor de ‘verwerving’ van octrooien kan een verhoogde investeringsaftrek worden toegepast. Sinds het aanslagjaar 2007
kunnen vennootschappen opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Het fiscale voordeel wordt
hierbij niet toegekend in de vorm van een aftrek van het fiscale resultaat, maar op de verschuldigde vennootschapsbelasting
wordt er een belastingvermindering toegepast. Vennootschappen die kiezen voor dit belastingkrediet kunnen nooit meer de
investeringsaftrek toepassen voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (zowel de
éénmalige als de gespreide).
6.Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
producten en toekomstgerichte technologieën die geen negatief effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect
op het leefmilieu beogen te minimaliseren. Om van deze aftrek te kunnen genieten, moet het bedrijf een R&D-afdeling
hebben.
7.Voor de gespreide aftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O is de voorwaarde van een tewerkstelling van minder
dan 20 werknemers niet van toepassing.
8.Investeringen met betrekking tot productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen geven recht op een aftrek van
3%. Dit is niet relevant voor natuurlijke personen gezien het percentage van 3% lager is dan de gewone investeringsaftrek
van 4,5%.
9.Deze categorie betreft de investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen; deze moeten aanbevolen en
goedgekeurd zijn door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de betrokken politiezone. Naast de
kmo-vennootschappen hebben ook kleine vennootschappen (gedefinieerd volgens artikel 15 van de Vennootschappenwet)
recht op deze aftrek vanaf het aanslagjaar 2006. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst (en het
voorlaatst) afgesloten boekjaar een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer
dan één van de volgende criteria overschrijden:
●
●
●

Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
Jaaromzet exclusief btw: € 7.300.000;
balanstotaal: € 3.650.000.

LET WEL: de criteria worden op geconsolideerde basis berekend; met andere woorden, de cijfers van de verbonden
vennootschappen worden meegeteld.
10.De investeringsaftrek van 30% voor investeringen in zeeschepen is enkel van toepassing op vennootschappen die
uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen.
11.Deze investeringsaftrek is specifiek voor horeca-inrichtingen die investeren in een rookafzuigsysteem of een
verluchtingssysteem in een rookkamer.

Aanvraagprocedure
Formulier 275 U ingevuld, gedateerd en ondertekend bij de belastingsaangifte voegen.
De belastingplichtige die geopteerd heeft voor de gespreide aftrek moet dit formulier elk jaar bij zijn aangifte voegen tot het
volledig investeringsbedrag is afgetrokken.
Per categorie van vaste activa een opgave opstellen (deze opgave dient ter beschikking van de administratie te worden
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gehouden), met volgende inlichtingen:
●
●
●
●

datum van aanschaffing of verwerving;
de juiste benaming;
de aanschaffings- of beleggingswaarde;
de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur.

Voor de energiebesparende investeringen moet het attest, om bij de belastingsaangifte te voegen, digitaal worden
aangevraagd, op straffe van verval, binnen drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn
verworven, via: http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag .
Facturen moeten, samen met een ondertekende verklaring op erewoord en een automatische gegenereerde samenvatting
van de dossiergegevens, opgestuurd worden naar:
Vlaamse Overheid
Vlaams Energie Agentschap
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
T 02 553 46 00
F 02 553 46 01
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be
Voor de milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling moet bij de aangifte van de inkomstenbelastingen
van het tijdperk waarin de bedoelde bestanddelen zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een attest worden bijgevoegd.
Een aanvraagformulier tot het verkrijgen van dit attest, dat het milieuvriendelijk karakter van de investering moet
bevestigen, wordt aangevraagd bij:
Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Milieu-integratie en -subsidiëringen
Evi Van Houcke
Graaf de Ferraris-gebouw, 2de verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 03 11
F 02 553 80 55
E-mail: evi.vanhoucke@lne.vlaanderen.be
Website: www.lne.be
De verwerving van de octrooien moet gestaafd worden door:
●

●

een afschrift van het contract op grond waarvan de onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie ervan heeft
aangeschaft;
het bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming voor het uitoefenen van
haar beroepswerkzaamheid in België is gebruikt.

Voor de investeringen in beveiliging is de procedure vanaf aanslagjaar 2008 sterk vereenvoudigd. De uitgaven dient u op
ten nemen in uw belastingsaangifte.
Volgende documenten moet u ter beschikking houden voor de FOD financiën:
●
●
●
●
●
●

Facturen van de investering;
Betalingsbewijzen van deze facturen;
Verklaring van de aannemer op de factuur of bijlage die de kwaliteit van het materiaal garandeert;
Voor de alarmsystemen en de volgsystemen,
het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale;
Voor de camerasystemenen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer.

De aannemer moet aangeven in welke beroepslokalen de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de
kwaliteit ervan. De aannemer moet dus aantonen dat de investeringen en materialen voldoen aan de wettelijke vereisten.
Voor advies met betrekking tot beveiliging van uw beroepslokalen kunt u steeds terecht bij de technopreventieve adviseurs
van uw politiezone. De contactgegevens van deze adviseurs alsook een lijst van de materialen die recht geven op een
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fiscale aftrek kunt u terugvinden op de website www.besafe.be
Bijkomende inlichtingen kunt u verkrijgen bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Locale Integrale Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel
T 02 557 35 55
E-mail: sliv@ibz.fgov.be
Website: www.besafe.be

Contactinformatie
Bijkomende inlichtingen over de investeringsaftrek kunt u verkrijgen bij:
FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit
Koning Albert II-laan 33 North Galaxy-bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57
info.tax@minfin.fed.be
www.fiscus.fgov.be
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Eco-innovation programma (2008-2013)
Laatste revisiedatum: 29 jul '13
Europese maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Het Eco-Innovation Programma, dat kadert binnen de structuren van het Competitiveness and Innovation Programme (CIP),
is een Europees programma waarin bedrijven en organisaties uit tal van landen hun krachten bundelen op het gebied van
eco-innovatie.
Met het programma wil Europa milieuvriendelijke toepassingen stimuleren op het gebied van recycling van materialen, de
bouw, de voedselsector en het vergroenen van het bedrijfsleven. Het gaat hierbij om eco-vriendelijke producten, technieken,
diensten of processen.
Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet afgerond zijn en er
moet een prototype of pilot beschikbaar zijn.
Er wordt voorrang gegeven aan sectoren die belangrijke verbeteringen kunnen aanbieden voor hun producten, processen of
diensten die minder impact hebben op het milieu. De kerngebieden die reeds in aanmerking werden genomen zijn:
●
●
●
●

Recycling materials;
Sustainable building products;
Food and drink sector;
Greening Business and green purchasing.

Wie komt in aanmerking
Hoewel kmo’s prioritair zijn, mogen ook andere instellingen of organisaties meedoen uit:
●
●

de 28 EU landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
Albanië, Macedonië, Israël, Montenegro, Servië en Turkije.

Bijkomende voorwaarden:
●
●

minimaal één aanvrager op voorwaarde dat er een Europese meerwaarde is;
looptijd: maximaal drie jaar.

Omvang steun
Het totale budget voor Eco-innovation bedraagt € 195 miljoen voor de periode van 2008-2013. Per call stelt de Europese
Commissie € 30 miljoen beschikbaar. Het subsidiepercentage is 50% van de totale kosten die in aanmerking komen voor
vergoeding.

Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure verloopt via een oproep voor het indienen van voorstellen. Nieuwe oproepen worden in principe in
april-mei gepubliceerd met als deadline september.
Alle bedrijven en ondernemingen kunnen een project indienen maar het is vooral gericht op kleinere en middelgrote
ondernemingen. De aard van het projectvoorstel moet gericht zijn op de marktverspreiding van eco-innovatieve producten,
technieken, diensten en procédés. Zoals hierboven vermeld is er een financiering mogelijk voor 50%.
Meer informatie over de oproep voor het indienen van projectvoorstellen vindt u via deze link
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Contactinformatie
Meer informatie kunt u terugvinden via http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/about/index_en.htm
IWT
Koning Albert II-laan 35 bus 16
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1030 Brussel
T 02 432 42 00
F 02 432 43 99
info@iwt.be
www.iwt.be

Anne De Brabandere
adbr@iwt.be
T 02 432 42 37
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LIFE+ -programma
Laatste revisiedatum: 08 mei '13
Europese maatregel

Wat houdt deze maatregel in
LIFE (l'Instrument Financier pour L'Environnement) is opgestart in 1992 en bevindt zich momenteel reeds in de vierde fase.
Het is een Europees financieringsprogramma.
De algemene doelstelling bestaat erin bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire
milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Gemeenschap.
De Europese Commissie startte in 2007 het Life+ -programma op. Voor de programmaperiode 2007-2013 is er € 1.894
miljoen voorzien. Life+ brengt een hele reeks van bestaande milieuprogramma's samen in een enkele structuur. Deze
bestaande instrumenten zijn het huidige LIFE-programma, de Forest Focus en Urban programma's, de fondsen van DG Milieu
voor milieu-ngo's en een algemeen fonds voor de ontwikkeling en implementatie van het milieubeleid.
Life+ focust op de vier prioriteiten die werden vastgelegd in het Zesde Milieu-Actieprogramma (6EAP, dat loopt van 2002 tot
2012): klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, gezondheid + levenskwaliteit en natuurlijke rijkdommen + afval. Er
wordt ook aandacht besteed aan de zeven thematische strategieën van het programma.

Wat komt in aanmerking
Het nieuwe Life+- programma is verdeeld in drie onderdelen:
●

●

●

Life+ Natuur en biodiversiteit: In dit onderdeel ligt de focus op de implementatie van de EU-Richtlijnen over het behoud
van de natuurlijke habitats ('Habitatrichtlijn' 92/43/EEG) en de wilde fauna en flora ('Vogelrichtlijn' 79/409/EEG), en op het
verdere versterken van de kennis die noodzakelijk is om het EU-beleid op het gebied van natuur en biodiversiteit te
ontwikkelen, waarderen, controleren en evalueren.
Life+ Milieubeleid en -beheer: Dit onderdeel omvat klimaatverandering, gezondheid en levenskwaliteit en natuurlijke
rijkdommen en afval, net als de strategische aanpak van beleidsontwikkeling, implementatie en handhaving.
Life+ Informatie en Communicatie: De focus van het programma op concrete maatregelen zal bijdragen aan het
verbeteren van het Europese milieu. Daarenboven zal het versterken van netwerken, communicatie en milieubeheer
ervoor helpen zorgen dat goede praktijken over heel Europa verspreid raken en tot een gezamenlijk beleid zullen leiden.

Omvang steun
Minstens 78% van het totale budget zal gebruikt worden om projecten te subsidiëren, terwijl de resterende 22% door de
Commissie zullen uitgegeven worden aan milieumaatregelen, zoals impact assessments, communicatie, operationele
subsidies voor ngo's en uitgaven in de context van de aanpak van klimaatverandering etc.
Minstens 50% van het budget voor de subsidies van projecten, zal gaan naar projecten ter ondersteuning van de natuur en
de biodiversiteit.
De Commissie zal er bovendien op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten zal
toegewezen worden aan transnationale projecten. Het LIFE+ -programma wordt centraal beheerd door de Europese
Commissie.

Aanvraagprocedure
Belgische ondernemers moeten de projecten indienen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.
Algemene informatie over het LIFE-programma kan u vinden op volgende website:
http://ec.europa.eu/environment/life/

Contactinformatie
FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
T 02 254 96 88
© Agentschap Ondernemen 2013
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www.health.belgium.be
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@environment.belgium.be
T 02 524 96 88
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Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Europese
Unie
Laatste revisiedatum: 14 mei '13
Europese maatregel

Wat houdt deze maatregel in
De Europese Unie stelt omvangrijke financiële middelen ter beschikking voor de bevordering van onderzoek-, technologische
ontwikkeling- en demonstratieprojecten in diverse domeinen en sectoren.
Het is de bedoeling om door het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking inzake onderzoek en technologische
ontwikkeling (O&O) het concurrentievermogen van de Europese industriële ondernemingen op de wereldmarkt te vergroten.
Een andere doelstelling is het bevorderen van de samenwerking tussen industriële ondernemingen, universiteiten en
onderzoekscentra.
De steunverlening verloopt hoofdzakelijk via de zogenaamde 'Kaderprogramma's voor Onderzoek, Ontwikkeling en
Technologische Demonstratie'. Dit zijn meerjarenprogramma's die de prioriteiten alsook de financiële omvang van diverse
actielijnen op middellange termijn aangeven. Zij vormen het beleidsinstrument voor het Europese O&O-beleid. Het Zevende
Kaderprogramma, waarvoor een totaal budget is voorzien van 50,521 miljard euro, loopt van 2007 tot 2013.
De voordelen van deelname aan Europese programma's beperken zich niet louter tot financiële steun. Ook de internationale
contacten, de waardevolle knowhow, en de toegang tot nieuwe markten die hierbij worden verkregen, zijn zeker niet zonder
belang.

Wie komt in aanmerking
Het Europese Kaderprogramma en zijn specifieke programma's staan open voor iedereen (openbare en particuliere
instellingen), gevestigd in de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), ongeacht de vorm van de rechtspersoonlijkheid. Dit
kunnen dus individuen, industriële en commerciële ondernemingen (inclusief kmo's), universiteiten, onderzoeksinstellingen
en organisaties voor technologieverspreiding zijn.

Wat komt in aanmerking
Het Zevende Kaderprogramma is opgebouwd rond vier specifieke programma's: samenwerking, ideeën, mensen en
capaciteit, elk met hun eigen thematische onderverdelingen:
●

Samenwerking:
gezondheid;
voeding, landbouw en biotechnologie;
ICT;
nanowetenschappen, - technologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën;
energie;
milieu (incl. klimaatverandering);
transport (incl. luchtvaart);
socio-economische wetenschappen en geesteswetenschappen;
ruimte;
veiligheid.
Ideeën:
Europese Onderzoeksraad (ERC).
Mensen:
initiële opleiding van onderzoekers;
levenslange opleiding en loopbaanontwikkeling;
industrie-academia trajecten;
internationale dimensie;
specifieke acties.
Capaciteit:
Onderzoeksinfrastructuur;
Onderzoek ten behoeve van kmo's;
Onderzoekspotentieel;
Kennisregio's;
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

❍

●

❍
❍
❍
❍
❍

●

❍
❍
❍
❍
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❍

Wetenschap in de maatschappij;
Ondersteuning van de samenhangende ontwikkeling van het onderzoeksbeleid;
Internationale samenwerkingsactiviteiten.

Aanvraagprocedure
Naar aanleiding van een officiële oproep voor een bepaald programma kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de
diensten van de Europese Commissie; hierbij dienen bepaalde termijnen in acht te worden genomen. Het ingediende
projectvoorstel moet aan de specifieke criteria en modaliteiten voldoen, die voor het betrokken programma zijn vastgesteld,
bijvoorbeeld:
●
●

●

het onderzoek moet een pre-commercieel karakter hebben;
er moet transnationale samenwerking zijn tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen of universiteiten uit een andere
lidstaat;
het geplande onderzoek moet nieuw zijn.

Het indienen van projecten moet gebeuren volgens een gedetailleerde procedure, die strikt te volgen is om
onontvankelijkheid te vermijden.
De gelanceerde oproepen kunnen geconsulteerd worden via volgende link: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Contactinformatie
Algemene informatie vindt u op de website van het EU-kaderprogramma, die niet alleen de recentste informatie bevat over
de komende oproepen, de lopende projecten, onderzoekspartners en projectresultaten maar ook alle nodige documenten
voor het indienen van een projectvoorstel (handleidingen, aanvraagdocumenten, evaluatiehandleiding, en dergelijke).
Voor meer informatie over het Europese Kaderprogramma en begeleiding bij het indienen van een projectvoorstel kunt u ook
terecht bij:
IWT
Koning Albert II-laan 35 bus 16
1030 Brussel
T 02 432 42 00
F 02 432 43 99
info@iwt.be
www.iwt.be
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Intelligent Energy for Europe
Laatste revisiedatum: 08 mei '13
Europese maatregel

Wat houdt deze maatregel in
Het programma Intelligent Energy – Europe loopt sinds 2003 en heeft tot doel bij te dragen aan een verzekerde, duurzame
en prijs-competitieve energie voor Europa. Het programma steunt geen hardware-investeringen noch technische
O&O-projecten. Het is het belangrijkste EU-instrument om niet-technologische barrières voor efficiënt energiegebruik en
gebruik van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen weg te werken.

Wie komt in aanmerking
Aan een IEE-project nemen minstens drie partners uit minstens drie landen deel. De projectduur bedraagt maximaal drie
jaar. Het budget ligt tussen € 0,5 en 2,5 miljoen en bestaat vooral uit personeelskosten.
Aan een IEE-project nemen vaak overheden en private (lobby) organisaties deel, omdat zij als primaire taak hebben een
groenere wereld te promoten en te verspreiden.

Omvang steun
Het IEE-programma bestaat uit drie verticale actiegebieden en een horizontaal deel, de zogenoemde integrated initiatives.
De drie actiegebieden zijn:
●
●
●

SAVE, voor een verhoogde energie-efficiëntie en een rationeel gebruik van energiebronnen
ALTENER, voor de promotie van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en ter ondersteuning van energiediversificatie
STEER, voor de promotie van energie-efficiëntie en het gebruik van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen in transport

De geïntegreerde initiatieven omvatten projecten die onder meer dan één actieterrein vallen. Het betreft enerzijds
niet-thematische activiteiten die het EU-beleid moeten ondersteunen en anderzijds de oprichting van lokale
energie-agentschappen.
IEE is gericht op financiering van capaciteitsopbouw, verwerving, opbouw en verspreiding van kennis en expertise,
ervaringsuitwisseling, ontwikkeling van markt en informatie, beleidsaanbevelingen, informatieverstrekking en promotie en
opleiding en training.

Contactinformatie
Via de website www.europrogs.be wil het IWT u informeren over de Europese programma's op het vlak van onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie, en u een zo goed mogelijke begeleiding bieden indien u aan deze programma's
wenst deel te nemen. Hiertoe werkt het europrogs-team van het IWT in coördinatie met het departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze coördinatiestructuur heet het
Vlaams Contactpunt Europese programma's.
U kunt contact opnemen via:
Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1030 Brussel
www.lne.be
Jan Breijne
jan.breijne@lne.vlaanderen.be
T 02 553 02 42
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Bijlage: WKK-certificaten
Laatste revisiedatum: 15 juli ‘13

Voorwaarde voor een kwalitatieve WKK

RPEB = 1 −

1

αQ α E
+
ηQ η E

Relatieve primaire energiebesparing (RPEB) moet groter of gelijk zijn aan 10% vanaf 1.000kWe en groter of gelijk aan 0%
voor WKK kleiner dan 1.000kWe. De te gebruiken referentierendementen ηQ en ηE hangen af van het type brandstof voor
de opwekking van elektriciteit en warmte, de correctiefactoren van de referentierendementen wegens
klimaatomstandigheden en vermeden netverliezen (Ministerieel Besluit van 1 juni 2012).

Berekening van de primaire energiebesparing (PEB)

 1
αQ
1 
PEB = E ⋅ 
+
−
η

 E α E ⋅η Q α E 
E is de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in MWh.

Degressiefactor x na 48 maanden voor projecten gestart vóór 1/1/2013

X=

RPEB − 0,002 ⋅ (T − 48)
RPEB

Na vier werkingsjaren (48 maanden) van de WKK wordt een degressiefactor X toegepast voor het verkrijgen van de WKKcertificaten. Dit is enkel geldig voor WKK-projecten die startten voor 1/1/2013.
T is het aantal maanden van de ingebruikname van de WKK.

Aantal jaren certificaten voor projecten gestart vanaf 1/1/2013
WKK tot 50 MWe verkrijgen voor 10 jaar WKK-certificaten vanaf de startdatum. Vanaf 50 MWe wordt maximaal 15 jaar
WKK-certificaten verleend vanaf de startdatum. Het aantal jaren wordt per project bepaald. Er wordt geen degressiefactor
toegepast.

WKK-Certificaten
Een WKK komt slechts in aanmerking voor WKK-certificaten als deze voldoet aan de definitie en voorwaarden van een
kwalitatieve WKK.
Aantal WKK-certificaten
WKK met startdatum vóór 1/1/2013
Aantal WKK-certificaten = primaire energiebesparing (PEB) x degressiefactor (X)
X = 1 voor de eerste 48 maanden na ingebruikname.
WKK met startdatum vanaf 1/1/2013
Aantal WKK-certificaten = primaire energiebesparing (PEB) x bandingsfactor (Bf)
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αQ =
ηQ =
αE =
ηE =

thermisch rendement van de WKK-installatie;
thermisch rendement van de referentieketel, nl. 90% voor stoom, 90% voor warm water, 93% voor warme lucht
en 500% voor de productie van koude; plus 10% in het geval de ontstane CO2 in de tuinbouwsector opgenomen
wordt door de geteelde producten
elektrisch rendement van de WKK-installatie;
elektrisch rendement van de referentiecentrale; nl. 55% voor HS (> 15 kV) en 50% voor LS.

Het elektrisch rendement van de referentiecentrale bij warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van hernieuwbare
energiebronnen (bio-WKK) bedraagt 42% bij de toepassing van biogas, 42,7% bij de toepassing van vloeibare
biobrandstoffen, 34% bij de toepassing van hout of houtafval, en 25% bij de toepassing van andere vaste
biomassastromen. Het thermisch rendement van de referentieketel bij een biogas-WKK is 70%. Deze te hanteren
referentierendementen ηE en ηQ voor de berekening van het aantal WKK-certificaten, zijn verschillend van deze om te
voldoen aan de definitie van een kwalitatieve WKK en zijn vastgelegd in een Vlaams Besluit van 1 juni 2012.
Voor WKK-installaties tot 200 kWe voldoen technische bewijsstukken ter staving van de energierendementen. Vanaf 200
kWe moeten de rendementen vastgesteld worden met een erkende meetopstelling en -procedures. Installaties groter dan
1.000 kWe moeten door een erkend organisme gekeurd worden.
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Bijlage: Verhoogde investeringsaftrek voor
energiebesparende investeringen
Laatste revisiedatum: 1 ma ‘10

Toelichting
De investeringen die in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek dienen gericht te zijn naar een rationeler
gebruik van energie in de industrie, en in het bijzonder naar een verbetering van industriële processen louter uit
energetische overwegingen. Voor de toepassing van deze bijlage betekenen de termen:
•
“bestaande” gebouwen of broeikassen: de gebouwen of broeikassen waarvan op het einde van het belastbaar
tijdperk waarin de investeringen zijn gedaan, de voltooiing van de bouw meer dan 5 jaar terug heeft plaatsgevonden;
•
“bestaande” of “in gebruik zijnde” apparatuur, processen, systemen, enz: de apparatuur, processen, systemen, enz.
waarvan op het einde van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn gedaan, de ingebruikneming meer dan
drie jaar terug heeft plaatsgehad.
Zo zijn categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9a enkel van toepassing op bestaande of in gebruik zijnde gebouwen,
broeikassen, apparaten, processen, leidingen… Categorieën 7, 10, 11 en 12 zijn van toepassing op nieuwe installaties,
maar het betreft hier meestal enkel de investeringen in procesapparatuur en de technische installaties.
De investeringen die niet beantwoorden aan de van toepassing zijnde milieunormen zullen niet in aanmerking worden
genomen.
Investeringen waar een verplichting van toepassing iskomen niet in aanmerking voor verhoogde investeringsaftrek. Zo zijn
bijvoorbeeld investeringen die vallen onder de energieprestatie- en binnenklimaateisen uitgesloten.

Groep 1: Beperking van de energieverliezen
Categorie 1: beperking van de energieverliezen in bestaande gebouwen of in bestaande
broeikassen
Voor zover ze niet door een wettelijke bepaling zijn opgelegd en mits materialen worden gebruikt waarvan de
warmtegeleidings-coëfficiënt volgens de Belgische normen NBN van de reeks B62 of volgens bijzondere Belgische
normen of dito technische goedkeuringen, kleiner is dan of gelijk is aan 0,05 Watt per meter en per Kelvin, komen de
volgende investeringen in aanmerking:
•
isoleren van buitenmuren, buitendeuren en -poorten, van schuine of platte daken, van vloeren en muren die de
scheiding vormen tussen een verwarmd vertrek en een niet-verwarmd vertrek of van vloeren die de scheiding vormen
tussen een verwarmd vertrek en de buitenlucht zodanig dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (k-waarde) van de wand
kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 Watt per vierkante meter en per Kelvin, evenals het aanbrengen van de nodige
bescherming of van een bekleding om het isolatiemateriaal tegen het binnendringen van stof, lucht of waterdamp te
beschermen, materiaal en loonkosten voor afwerking en versiering niet inbegrepen;
•
vervangen van enkel vensterglas door dubbel of driedubbel vensterglas waarvan de warmtedoorgangscoëfficiënt (kwaarde) kleiner is dan of gelijk is aan 3,2 Watt per vierkante meter en per Kelvin, evenals het aanpassen van de
ramen of het vervangen ervan door houten of kunststoframen of door metalen ramen met thermische onderbreking;
•
plaatsen van wegneembare schermen in broeikassen die een scheiding vormen tussen kweekruimte en dak.

Categorie 2: beperking van het energieverlies door in gebruik zijnde apparaten, leidingen,
afsluiters en kanalen te isoleren of in gebruik zijnde warme of koude vloeistofbaden af te
dekken
Investeringen waarbij isolatiemateriaal is gebruikt waarvan de warmtegeleidingscoëfficiënt, volgens de Belgische normen
NBN van de reeks B62 of volgens bijzondere Belgische normen of dito technische goedkeuringen, kleiner is dan of gelijk
is aan 0,05 Watt per meter en per Kelvin, komen in aanmerking in verhouding tot de erdoor bekomen vermindering van
warmteverlies t.o.v. de toestand die bestond vóór de investering.

Categorie 3: beperking van het energieverlies in bestaande ovens
Enkel de volgende investeringen komen in aanmerking:
•
het bijkomend isoleren van de ovens;
•
het vervangen van de isolerende of vuurvaste bekleding van de ovens, in verhouding tot de erdoor bekomen
vermindering van warmteverlies.

Categorie 4: beperking van het ventilatieverlies in bestaande gebouwen
De volgende investeringen komen in aanmerking:
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•
•

aanbrengen van tochtsluizen, tochtgordijnen of automatisch sluitende deuren en poorten tussen de binnen- en
buitenkant van het verwarmd gebouw of tussen een verwarmd en een niet-verwarmd gedeelte van het gebouw;
aanbrengen van automatisch sluitende deuren tussen koel- of diepvrieskamers en de rest van het gebouw.

Groep 2: Terugwinnen van energie
Categorie 5: terugwinnen van afvalwarmte
De volgende investeringen, met uitzondering van het materieel en de uitrustingen die bestemd zijn voor warmtekrachtkoppeling, komen in aanmerking wanneer zij het in een bestaand systeem mogelijk maken afvalwarmte te
recupereren:
•
plaatsen van recuperatietoestellen op thermische afvalstromen of uitstoten;
•
plaatsen van warmteopvangapparatuur nodig om afvalwarmte terug te winnen, productie-toestellen die de
teruggewonnen warmte gebruiken niet inbegrepen;
•
plaatsen van geïsoleerde leidingen en circulatiepompen voor het transport van de teruggewonnen warmte;
•
plaatsen van geïsoleerde opslagvaten die uitsluitend dienen voor het tijdelijk opslaan van de teruggewonnen warmte;
•
plaatsen van apparatuur voor het opvangen en naverdampen van stoomcondensaat, evenals de installatie van
spuikranen voor de aflaat van condensaat;
•
plaatsen van warmtepompen;
•
verlenging van continu-ovens voor een verdere recuperatie van de in de rookgassen aanwezige warmte, bij
gelijkblijvende productiecapaciteit.

Categorie 6: aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij bestaande productieprocessen of
bij de ontspanning van fluïda onder druk gebracht voor transport
In aanmerking komen, de investeringen om bestaande installaties en systemen voor het aanwenden van die expansieenergie aan te passen door het plaatsen van:
•
Tegendrukturbines;
•
Expansieturbines;
•
generatoren, met inbegrip van snelheidsreductoren, waarin de opgewekte mechanische energie wordt omgezet in
elektrische energie.

Groep 3: Verbetering van het energetisch rendement
Categorie 7: Warmte-krachtkoppelingsapparatuur
De volgende investeringen komen in aanmerking, mits de gemiddelde rendementen van kracht ηk en warmte ηw,
gelijktijdig voldoen aan:
ηk
ηw
≥ 25% en
≥ 25%
ηk + ηw
ηk + ηw
ηk is de verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen de op jaarbasis geproduceerde mechanische of elektrische
energie en de totale aan het systeem op jaarbasis toegevoerde energie, berekend op de onderste
verbrandingswaarde van de brandstof.
ηw is de verhouding, uitgedrukt in procenten, tussen de op jaarbasis gebruikte warmte-energie en de totale aan
het systeem op jaarbasis toegevoerde energie, berekend op de onderste verbrandingswaarde van de brandstof.

2
ηk + 3 ηw ≥ 50% en

•
•
•
•
•

•

installatie van krachtwerktuigen (gasturbines, diesel- en gasmotoren evenals stoomketels gecombineerd met
tegendrukstoomturbines of aftapcondensatieturbines) waarin thermische energie wordt omgezet in mechanische
energie;
installatie van generatoren, met inbegrip van snelheidsreductoren, waarin opgewekte mechanische energie wordt
omgezet in elektrische energie;
installatie van warmtewisselaars of recuperatieketels (met inbegrip van branders voor verhoging van de
stoomproductie) die met uitlaatgassen werken;
installatie van warmtewisslaars voor het terugwinnen van de warmte van krachtwerktuigen;
investeringen voor:
o het opslaan van brandstof binnen de inrichting;
o het transport van brandstoffen, verbrandingslucht, uitlaatgassen, koelwater, koellucht of ketelvoedingswater
binnen de inrichting;
installatie van:
o geluidsisolatie;
o rookgasreinigingsapparatuur;
o apparatuur ter behandeling van ketelvoedingswater;
o elektrische en elektronische apparatuur voor aansluiting op het interne elektriciteitsnet.
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Categorie 8: verbrandings-, verwarmings-, klimatisatie- en verlichtingsapparatuur
De volgende investeringen komen in aanmerking:
•
de investeringen, uitsluitend uitgevoerd met het oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande
verbrandings-, verwarmings-, klimatisatie- en verlichtingsapparatuur;
•
in verhouding tot de erdoor bekomen verhoging van het energetisch rendement, de investeringen in nieuwe
verbrandings-, verwarmings-, klimatisatie- en verlichtings-appartuur ter vervanging van bestaande apparatuur.
Het gedeelte van de in deze categorie beoogde investeringen dat een capaciteitsverhoging tot gevolg heeft komt niet in
aanmerking.

Categorie 9: industriële productieprocessen
De volgende investeringen komen in aanmerking:
•
de investeringen uitgevoerd met het oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande installaties;
•
in verhouding tot de erdoor bekomen verhoging van het energetisch rendement, de investeringen die een wijziging
van bestaande industriële processen of hun vervanging door nieuwe processen beogen.
Het gedeelte van de in deze categorie beoogde investeringen dat een capaciteitsverhoging tot gevolg heeft komt niet in
aanmerking.

Groep 4: Energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen
Categorie 10: productie en gebruik van energie door chemische, thermochemische of
biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen
In aanmerking komen, de investeringen binnen de inrichting in:
• uitrusting uitsluitend voor het bewerken, opslaan en transporteren van de in- en uitgaande stoffen;
• reactoren gebruikt voor de chemische, thermochemische of biochemische omzetting van de biomassa en de
afvalstoffen met inbegrip van verbrandingsapparaten en aangepaste branders of vuurhaarden;
• recuperatiestookketels aangesloten op verbrandingsapparaten; ketels of het verbouwen ervan en krachtwerktuigen om
de verkregen brandstof te gebruiken;
• warmtewisselaars;
• meet-, tel- en regelapparatuur;
• schoorstenen en apparatuur om rookgas en gasvormige of vloeibare effluenten te reinigen.

Groep 5: Gebruik van hernieuwbare energieën
Categorie 11: energieproductie op basis van hernieuwbare energieën
In aanmerking komen, de nodige apparatuur voor de productie van mechanische, thermische of elektrische energie door
aanwending of door omzetting van de hernieuwbare energieën.
De investeringen in de nodige apparatuur voor de energieproductie door omzetting van biomassa komen niet in
aanmerking in het kader van deze categorie. Deze vallen onder categorie 10.
De investeringen in de vervanging van apparatuur voor energieproductie door aanwending of door omzetting van
hernieuwbare energie vallen niet onder het toepassingsveld van deze categorie.

Groep 6: Vervoer
Categorie 12: vervoer via spoor- of waterweg
In aanmerking komen, de investeringen binnen de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen voor vervoer via spoor- of
waterweg of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg.
De voornoemde investeringen komen slechts in aanmerking in verhouding tot de toename van het relatieve deel van de
jaarlijkse tonnage die via spoor- of waterweg wordt vervoerd, met de situatie vóór de investeringen als referentiesituatie
genomen. De investeringen in de vervanging van materieel, uitrustingen of installaties vallen niet onder het
toepassingsveld van deze categorie.
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info@agentschapondernemen.be

Bel gratis 0800 20 555
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Agentschap Ondernemen
Antwerpen
Lange Lozanastraat 223 bus 4
2018 Antwerpen
Agentschap Ondernemen
Limburg
Kempische Steenweg 305 bus 201
3500 Hasselt
Agentschap Ondernemen
Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2
9000 Gent
Agentschap Ondernemen
Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
Agentschap Ondernemen
West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2, bus 31
8200 Brugge

