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Wat is ecologiesteun?
Ecologiesteun is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen
realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en
investeringen in energie efficiëntie en hernieuwbare energie verstaan.
Met de ecologiesteun 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 brengt, voor haar rekening.
De maatregel kadert in het economische beleid van de Vlaamse Regering. De ecologiesteun speelt een
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.
Momenteel zijn er binnen de ecologiesteunregeling twee steunregimes
-

-

De Ecologiepremie Plus (EP-PLUS) steunregeling loopt via een web-applicatie en maakt
gebruik van een limitatieve technologieënlijst met een 30-tal technologieën die voor een
ecologiepremie in aanmerking komen. Meer informatie over de EP-PLUS steunregeling is
terug te vinden is op onze website www.ecologiepremie.be .
Daarnaast is er een strategische ecologiesteun (STRES), waarbij grote strategische
investeringen in groene spitstechnologie kunnen gesubsidieerd worden. Het gaat om
technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen
gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst
van de EP-PLUS steunregeling. Deze brochure beschrijft de STRES steunregeling.

Wat is een strategisch ecologieproject?
Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid kmo’s en grote ondernemingen stimuleren om
te investeren in groene spitstechnologie. Dit zijn technologieën die omwille van hun unieke
bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op
de limitatieve technologieënlijst (LTL) van de klassieke ecologiepremie 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- (1) en materiaalkringlopen en proces-geïntegreerde oplossingen. Ecologieinvesteringen 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 (2) na.

(1) Onder gesloten energiekringen wordt verstaan ‘investeringen die een maximale energie-efficiëntie
nastreven, een bijdrage leveren aan de zelfvoorziening in energie of waarbij het gebruik van
hernieuwbare energie wordt gemaximaliseerd.
(2) Onder generieke milieu- of energie beleidsdoelstellingen wordt verstaan het nastreven van
doelstellingen op milieuthema’s zoals deze o.a. in Mira-T zijn opgenomen. In het meest recente MiraT- rapport worden volgende milieuthema’s vermeld: zware metalen, fijn stof, hinder, verzuring,
fotochemische luchtverontreiniging, aantasting van de ozonlaag, klimaatverandering,
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waterhuishouding (inclusief hergebruik water), bodemverontreiniging, afval (inclusief hergebruik
grond- en hulpstoffen).

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor strategische
ecologiesteun?
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, als vermeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, heeft op de indieningsdatum van de steunaanvraag 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;
de onderneming is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag, met de exploitatiezetel
waar de gesubsidieerde investeringen worden gerealiseerd en geëxploiteerd, toegetreden
tot de energiebeleidsovereenkomst indien ze tot de doelgroep ervan behoort (doorgaans
grote energieverbruikers > 0,1 PJ);
een grote onderneming toont het stimulerende karakter aan van de ecologiesteun 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 mag geen onderneming in moeilijkheden zijn zoals vermeld in artikel 2,
punt 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Voor meer informatie m.b.t. het
begrip “onderneming in moeilijkheden” verwijzen we naar onze website.

Toelichting m.b.t. de definitie van onderneming.
Onder ’onderneming’ wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep
uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische
samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe
verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen.
Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (art. 2 wetboek van vennootschappen):
-

naamloze vennootschap, nv;
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bvba;
coöperatieve vennootschap, cvba of cvoa;
vennootschap onder firma, VOF;
gewone commanditaire vennootschap;
commanditaire vennootschap op aandelen;
economisch samenwerkingsverband, ESV;
Europese vennootschap, SE;
Europese Coöperatieve vennootschap, SCE.
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Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in
aanmerking:
-

de tijdelijke handelsvennootschap;
de feitelijke vereniging;
de stille handelsvennootschap;
de maatschap.

Financiering via een patrimoniumvennootschap.
De investeringen kunnen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot
dezelfde groep als de steun aanvragende onderneming.
Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in een van de volgende gevallen:
-

de patrimoniumvennootschap participeert voor minstens 25 % in de steun aanvragende
onderneming;
de steun aanvragende onderneming participeert voor minstens 25 % in de
patrimoniumvennootschap;
een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor minstens 25 % in beide
vennootschappen.

Bij een financiering van de investeringen via een patrimoniummaatschappij is het de
exploitatievennootschap die de steunaanvraag indient terwijl de boeking en de afschrijving ervan bij de
patrimoniummaatschappij dient te gebeuren. Het is de steun aanvragende exploitatievennootschap die
de ecologiesteun ontvangt. De toepassing van de termijn van vijf jaar dient te worden verstaan als het
gedurende vijf jaar ter beschikking stellen aan de steun aanvragende onderneming.

Definitie van de grootte van een onderneming
Voor de bepaling van de hoogte van de ecologiepremie wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘kleine
en middelgrote ondernemingen’ (kmo’s) en ‘grote ondernemingen’ (go’s).
Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van minder
dan € 50 miljoen óf een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.
Een kleine onderneming? (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een
jaaromzet van minder dan € 10 miljoen of een balanstotaal van minder dan € 10 miljoen.
Een grote onderneming is een onderneming die noch klein noch middelgroot is.
De tewerkstelling, de jaaromzet en het balanstotaal van de onderneming, worden berekend
overeenkomstig de door de Europese Commissie vastgestelde definitie van kleine en middelgrote
ondernemingen.
De gegevens voor de berekening van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen
worden vastgesteld op basis van de laatst bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor
de indieningsdatum van de steunaanvraag en die beschikbaar is via een centrale databank. Om de omzet
te berekenen, wordt een boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden herrekend tot een periode
van twaalf maanden.
Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten op maken, worden de gegevens voor de berekening
van de jaaromzet vastgesteld op basis van de laatste aangifte bij de directe belastingen voor de
indieningsdatum van de steunaanvraag. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame
personen worden in dat geval vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers die in de onderneming
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waren tewerkgesteld gedurende de laatste vier kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan
attesteren voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.
Voor meer informatie m.b.t. de ondernemingsgrootte verwijzen we naar onze website.

Wanneer komt een aanvraag voor
ecologieproject in aanmerking voor steun?

een

strategisch

De aanvraag komt in aanmerking voor een strategische ecologiesteun indien de onderneming:
-

-

-

haar investeringen start na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag en binnen de 6
maanden na de beslissing tot steuntoekenning;
haar ecologie-investeringen zal realiseren in het Vlaamse Gewest;
haar hoofdactiviteit behoort tot een aanvaardbare sector;
voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
op indieningsdatum geen achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht heeft lopen en
waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Dit zijn achterstallige schulden van
3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ
werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze
respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd;
met de exploitatiezetel waar de gesubsidieerde investeringen worden gerealiseerd en
geëxploiteerd toegetreden is tot de energiebeleidsovereenkomsten indien ze tot de
doelgroep ervan behoort;
een haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd waaruit de technische en economische he
haalbaarheid van de ecologie-investeringen;
investeert in meer dan 3 miljoen euro aanvaardbare investeringen;
een volledige subsidieaanvraag met een ondertekende verklaring op erewoord indient;
de gevraagde stavingstukken tijdig ingezonden heeft.

Welke ecologie-investeringen komen in aanmerking?
Ecologie-investeringen die leiden tot milieubescherming
Ecologie-investeringen die leiden tot milieubescherming kunnen in aanmerking komen voor steun.
Milieubescherming: elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de
natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op
beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik
van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen.
Ecologie-investeringen komen in aanmerking voor steun als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° de ecologie-investeringen beantwoorden aan een van de volgende doelstellingen:
a) als er geen Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese
normen:
1) de Europese normen overtreffen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen
nog niet in werking getreden. Voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen
moeten alleen de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn
Handleiding strategische ecologiesteun (STRES)
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getreden;
2) milieuvoordelen bereiken waarbij nog geen Europese normen zijn
goedgekeurd.
b) als er Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese normen,
moeten de ecologie-investeringen de Vlaamse normen overtreffen;
2° de ecologie-investeringen moeten technisch en economisch haalbaar zijn zoals blijkt uit de
haalbaarheidsstudie;
3° de ecologie-investeringen moet de stand van de techniek die in de sector van toepassing is,
overtreffen.

Waar de investeringen realiseren?
De onderneming realiseert haar ecologie-investeringen in de exploitatiezetel vermeld in de
subsidieaanvraag. Indien zij haar investeringen wil realiseren in een andere exploitatiezetel dan deze
die in de steunaanvraag werd opgegeven dient zij hiervoor een nieuwe steunaanvraag in te dienen.

Welke Investeringen komen niet in aanmerking voor strategische ecologiesteun
De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor een strategische ecologiesteun:
-

-

de ecologie-investeringen die vroeger zijn geactiveerd en opgenomen in de
afschrijvingstabel, en die verworven worden van:
een onderneming waarin de steun aanvragende onderneming rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert;
een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steun aanvragende
onderneming;
een verwante patrimoniumvennootschap;
de ecologie-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of
een aandeelhouder van de steun aanvragende onderneming;
de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle
eigendom;
de ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden
gesteld aan derden;
ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via
warmtekrachtcertificaten en/of groenestroomcertificaten als vermeld in het
Energiedecreet;
de ecologie-investeringen die onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen, vermeld
in punt 5°;
de ecologie-investeringen met betrekking tot de oprichting, uitbreiding of modernisering
van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw;
de ecologie-investeringen die op een periode van minder dan drie jaar worden
afgeschreven.

De extra investeringen / ecologische meerkost
De subsidie wordt berekend als een percentage van de subsidiabele investeringen, dit zijn de extra
investeringen, exclusief BTW, van de essentiële investeringscomponenten.
Enkel de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de
milieudoeleinden worden in aanmerking genomen.
De extra investeringen worden berekend door de ecologie-investering te vergelijken met een
klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau
van milieubescherming kan worden bereikt. De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke
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productiecapaciteit van de klassieke investering en de reële milieuvriendelijke investering. Verder
worden de besparingen en/of opbrengsten gedurende de eerste vijf jaar (geactualiseerd aan de
Europese referentierente) van de gebruiksduur in mindering gebracht van de meerkost.

Hoe de investeringen boeken en afschrijven?
De investeringen worden geboekt onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening voor
ondernemingen die jaarrekening plichtig zijn, de andere ondernemingen moeten deze
uitgaven opnemen in de afschrijvingstabel.
De investeringen moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en minstens over
een termijn van 3 jaar.

Fiscale vrijstelling.
De ecologiepremie is volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De Generatiepactwet van 23
december 2005 (B.S. 30 december 2005) en haar uitvoeringsbesluit (KB van 11 december 2006, B.S.
18 december 2006) hebben deze belastingvrijstelling ingevoerd voor gewestelijke steun die is
toegekend aan vennootschappen (art. 193bis WIB 1992 en art. 74, tweede lid, 1°, zesde streepje
KB/WIB 1992).
De belastingvrijstelling geldt enkel in de vennootschapsbelasting, zelfstandigen en eenmanszaken die
onder het stelsel van de personenbelasting vallen kunnen niet genieten van deze vrijstelling.
De fiscale vrijstelling blijft echter een federale materie en in geval van twijfel kan best contact
worden opgenomen met de federale belastingdiensten.

Hoe een strategische ecologiesteun (STRES) aanvragen?
Indienen van een aanvraag
Het indienen van een aanvraag voor een strategische ecologiesteun kan vanaf 15 januari 2018 enkel
via een online aanvraagformulier gebeuren. Het aanvraagformulier vindt u op onze website (roze
knop bovenaan in de menubalk).

Het stimulerende effect van de strategische ecologiesteun op de investering.
De onderneming dient het stimulerende effect van de steun aan te tonen aan de hand van volgende
punten:
-

een wezenlijke toename van de omvang van het investeringsproject of van de activiteit van
de onderneming als gevolg van de toekenning van de steun;
een wezenlijke toename van de reikwijdte van het investeringsproject of van de activiteit
van de onderneming als gevolg van de toekenning van de steun;
een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de onderneming voor het
investeringsproject als gevolg van de toekenning van de steun;
een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het betrokken investeringsproject wordt
voltooid.

Dit betekent concreet dat het stimulerende effect wordt bewezen door het volgende aan te tonen:
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-

welke technisch vergelijkbare investering met een lager niveau van milieubescherming in
elk geval uitgevoerd zal worden;
welke investeringen de onderneming bereid is boven op de investeringen, vermeld in 1°, uit
te voeren.

Of anders geformuleerd:
Welke is de omvang, de reikwijdte of het totale investeringsbedrag
milieubescherming/energiebesparing van de investering zonder ecologiepremie

van

de

Welke termijnen dienen in acht genomen te worden?
Om in aanmerking te komen voor een strategische ecologiesteun mag de onderneming de ecologieinvesteringen pas starten na de indiening van de subsidieaanvraag.
De indieningsdatum van de subsidieaanvraag is de datum waarop het Agentschap Innoveren en
Ondernemen de volledige aanvraag ontvangt.
Indien er bijkomende stavingstukken vereist zijn dan dienen deze binnen een termijn van 30
kalenderdagen na indiening van de aanvraag worden ingezonden op het adres van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen te Brussel.
De start van de ecologie-investeringen is de datum van de eerste factuur, hetzij van de akte bij
verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting van de leasingovereenkomst (art. 1, 11°,
BVR van 16 november 2012).
Vanaf 1 april 2016 is de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand die
volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend. M.a.w. de aanvraag moet in de maand
die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen werkelijk starten, worden ingediend.
De beëindiging van de ecologie-investeringen is de datum van de laatste factuur, hetzij van de akte bij
verwerving van een onroerend goed, hetzij van afsluiting van de leasingovereenkomst (art. 1, 12°, BVR
van 16 november 2012).
De investeringen dienen te starten binnen 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun
en dienen binnen een termijn van 3 jaar na de beslissingsdatum beëindigd te zijn.
De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen 12 maanden na het beëindigen van
de investeringen. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie
beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen 12 maanden na
de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie).
De investeringen moeten gedurende 5 jaar door de onderneming geëxploiteerd worden en behouden
blijven. Deze termijn gaat in vanaf de beëindiging van de investeringen. Wanneer de investeringen
worden gerealiseerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steun
aanvragende onderneming geldt deze behoudsverplichting uit hoofde van de
patrimoniumvennootschap
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Hoeveel bedraagt de strategische ecologiesteun
De strategische ecologiesteun wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de
strategische ecologiesteun wordt bepaald door:
het type / aard van de investering;
de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal;
de grootte van de onderneming;

Het ecologiegetal
Elke technologie wordt op basis van haar ecologiegetal ingedeeld in een ecoklasse. Het ecologiegetal
is een getal variërend tussen 1 en 9 wat de performantie van een technologie weergeeft. De
performantie van een technologie wordt bepaald op basis van de kosteneffectiviteit van deze
technologie.

De Kosteneffectiviteit
De kosteneffectiviteit wordt gebruikt als evaluatiemethode voor het bepalen van de performatie van
een technologie. Het uitgangspunt in deze methodiek is dat aanvragen die grotere milieuwinsten
bereiken tegen lagere meerkosten een hoger subsidiepercentage toegekend krijgen.
De ReCiPe Endpoint (H) v1.07 LCIA methode wordt als basis gebruikt om de milieupunten te
berekenen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en algemeen aanvaarde methode, die toelaat
de milieu impact te berekenen en verder te wegen tot één ecoscore. Aan deze methode werden
twee aanpassingen doorgevoerd:
-

Watergebruik werd toegevoegd aan de weging
De waarden voor fijn stof werden aangepast, zoals in Milieugerelateerde materiaalprestatie
van gebouwelementen

Reductie van hinder wordt niet opgenomen in de ReCiPe methode, maar nadien toegevoegd als een
‘bonus’ op het ecogetal.
Om de kosteneffectiviteit te berekenen wordt het verschil tussen eco en standaard technologie
berekend voor elke input en output. Vervolgens worden deze monetaire en fysieke stromen
gekoppeld aan een karakterisatiefactor die het verschil in milieu-impact per eenheid weergeeft. In
deze (verschillen in) milieu-impact zitten ook de indirecte (upstream) effecten vervat. De verhouding
van de totale milieuwinst ten opzicht van de meerkost bepaalt de kosteneffectiviteit, uitgedrukt in
ReCiPe-ecopunten per euro.

De technisch inhoudelijke beoordeling van de ecologie-investeringen.
Daar de inhoudelijke beoordeling van de investeringen opgenomen in het investeringsproject een
technische kennis vergt van de technologieën en processen wordt deze toevertrouwd aan VITO.
Investeringsprojecten waarvan de strategische waarde door de beoordelingscommissie positief
werd beoordeeld en welke door het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontvankelijk werden
bevonden worden voorts door VITO beoordeeld (mits het een volledig dossier betreft). In het advies
van VITO worden volgende elementen beoordeeld:
Handleiding strategische ecologiesteun (STRES)
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- of de geplande investeringen beantwoorden aan de basisvoorwaarden van de Europese
milieukaderregeling;
- een evaluatie van de haalbaarheid van de gestelde generieke milieu- of
energiebeleidsdoelstellingen;
- de subsidiabele investeringen: de extra investeringen / ecologische meerkost
- de performantie van de geplande investeringen uitgedrukt in een ecologiegetal
- het innovatieve karakter van de geplande investeringen t.a.v. de standaardtechnologie in de
sector.
Om de technisch-inhoudelijke beoordeling te kunnen uitvoeren zijn er in het aanvraagformulier een
aantal vragen opgenomen onder deel 3 ‘Detail van het investeringsproject’.

De indeling in ecoklassen
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. Momenteel worden ecoklassen
C en D niet ondersteund.

De subsidietabel
De subsidietabel bevat voor elke ecoklasse het overeenkomstige subsidiepercentage, al dan niet
afhankelijk van de grootte van de onderneming.
De meest recente subsidietabellen zijn steeds terug te vinden op de website van de strategische
ecologiesteun.

De maximum subsidie
Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal 1.000.000
euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste
steunaanvraag.

Strategische ecologie-investeringen met een bijzonder belang voor Vlaanderen
Als het gaat om strategische ecologie-investeringen die een bijzonder belang hebben voor
Vlaanderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de maximale Europese grenzen, afwijken van de
voorwaarden die in de wetgeving worden opgelegd.
De bijzondere impact op de Vlaamse economie betekent dat de strategische waarde van de
ecologie- investeringen worden beoordeeld op Vlaams niveau in plaats van op ondernemingsniveau.

Hoe verloopt de beoordeling van een steunaanvraag?
De beoordeling van een strategisch ecologieproject.
De beoordeling van het investeringsproject, dat wordt ingediend bij het Agentschap Innoveren en
Ondernemen op een daarvoor voorzien aanvraagformulier, houdt het volgende in:
-

een beoordeling over de strategische waarde van het investeringsproject;
een beoordeling of het aanvraagdossier voldoet aan de algemene voorwaarden van het
besluit van de Vlaamse Regering;
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-

een inhoudelijke, technische beoordeling van de investeringen die zijn opgenomen in het
project.
De datum van de indiening van een volledig aanvraagdossier geldt als startdatum voor het
investeringsproject wat betekent dat de aanvrager vanaf die datum met zijn investeringsproject mag
starten en alle investeringen vanaf die datum principieel, mits gunstig advies van VITO en voldaan aan
alle aanvaardingscriteria, in aanmerking komen voor subsidiëring.

De beoordeling van de strategische waarde van het ecologieproject
De beoordeling van de strategische waarde van het investeringsproject gebeurt door een
beoordelingscommissie in de schoot van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en die is
samengesteld uit dossierbehandelaars en accountmanagers van het Agentschap Innoveren en
Ondernemen en vertegenwoordigers van het VITO BBT-kenniscentrum (hierna VITO genaamd). De
beoordelingscommissie komt op geregelde tijdstippen samen en oordeelt enkel of een
investeringsproject beantwoordt aan de basisvoorwaarden waaraan een strategisch ecologieproject
dient te voldoen.
De concrete vragen m.b.t. de strategische waarde van het investeringsproject zijn in het
aanvraagformulier opgenomen onder deel 2 ‘Het strategisch karakter van het investeringsproject’.

De beoordeling of het aanvraagdossier voldoet aan de algemene voorwaarden van
het besluit van de Vlaamse Regering
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen oordeelt of de steunaanvraag voldoet aan de algemeen
voorwaarden zoals deze zijn omschreven in hoofdstuk 3 en 4 van het BVR van 16 november 2012 en
de andere algemene voorwaarden vermeld in het decreet van 16 maart 2012.
Concreet wordt o.a. de naleving van de algemene voorwaarden nagegaan:
-

de steun aanvragende onderneming mag geen achterstallige schulden hebben bij de RSZ;
de steun aanvragende onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit;
ondernemingen die behoren tot de doelgroep van een energiebeleidsovereenkomst dienen
ook toegetreden te zijn tot deze energiebeleidsovereenkomst;
een administratieve overheid heeft geen dominerende invloed in de steun aanvragende
onderneming;
het aantonen van het stimulerende effect van de ecologiepremie op de
investeringsbeslissing;
de steun aanvragende onderneming heeft een volledig aanvraagdossier tijdig ingediend.

Met betrekking tot de investeringen dient het aanvraagdossier volgende gegevens te bevatten:
-

-

Een gedetailleerde beschrijving van de geplande investeringen en van de
standaardtechnologie (is een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is,
maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt) en de
huidige situatie;
Een vermelding van de investeringscomponenten van de geplande investeringen en van de
investeringscomponenten van de standaardtechnologie;
De kostprijs van de geplande investeringen, opgesplitst per technologie en per component;
De kostprijs van de standaardtechnologie;
Een raming van de te realiseren jaarlijkse besparingen, kosten en opbrengsten verbonden
aan de geplande investeringen t.o.v. de standaardtechnologie gedurende de eerste 5 jaar;
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-

Per relevant milieucompartiment (polluent) de te verwachten procentuele en absolute
emissiereductie of efficiëntieverbetering na investering t.o.v. de standaardtechnologie;
Het innovatieve karakter van de geplande investeringen t.a.v. de standaardtechnologie in
de sector waartoe de onderneming behoort.
Het stimulerende effect van de ecologiepremie op de geplande ecologie-investeringen.
De haalbaarheidsstudie.

De technisch inhoudelijke beoordeling van de ecologie-investeringen.
Daar de inhoudelijke beoordeling van de investeringen opgenomen in het investeringsproject een
technische kennis vergt van de technologieën en processen wordt deze toevertrouwd aan VITO.
Investeringsprojecten waarvan de strategische waarde door de beoordelingscommissie positief werd
beoordeeld en welke door het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontvankelijk werden bevonden
worden voorts door VITO beoordeeld (mits het een volledig dossier betreft). In het advies van VITO
worden volgende elementen beoordeeld:
-

of de geplande investeringen beantwoorden aan de basisvoorwaarden van de Europese
milieukaderregeling;
- een evaluatie van de haalbaarheid van de gestelde generieke milieu- of
energiebeleidsdoelstellingen;
- de subsidiabele investeringen: de extra investeringen / ecologische meerkost
- de performantie van de geplande investeringen uitgedrukt in een ecologiegetal in functie
van de milieuthema’s zoals deze zijn opgenomen in MIRA-T;
- het innovatieve karakter van de geplande investeringen t.a.v. de standaardtechnologie in
de sector.
Om de technisch-inhoudelijke beoordeling te kunnen uitvoeren zijn er in het aanvraagformulier
een aantal vragen opgenomen onder deel 3 ‘Detail van het investeringsproject’.

De beslissing tot steuntoekenning
Op basis van het advies van VITO wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen een
subsidievoorstel opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister bevoegd voor de
economie.
De voor economie bevoegde minister beslist over steunaanvragen tot en met een budgettaire impact
van 500.000 euro. Steunaanvragen met een subsidiebedrag van meer dan 500.000 euro worden
ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
De onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de aan haar investeringsproject
toegekende subsidie.

De haalbaarheidsstudie
Een haalbaarheidsstudie is een advies waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse,
een inschatting van de financiële of economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht.
Uit de haalbaarheidsstudie dient de technische en economische haalbaarheid van de ecologieinvesteringen te blijken. Deze studie dient minimaal volgende gegevens te bevatten:
-

een managementsamenvatting;
de risico’s: de technische en economische haalbaarheid van het project;
de financiering;
De impact van de investering op de bedrijfsvoering;
het tijdsschema waarbinnen het project wordt gerealiseerd;
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De uitbetaling en terugvordering van de steun
Hoe wordt de strategische ecologiesteun uitbetaald?
De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven:
1.

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde
dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult:
a) de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
b) de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 30 % uitgevoerd;

2.

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde
dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult:
a) de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
b) de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 60 % uitgevoerd;

3.

40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na
beëindiging van de ecologie-investeringen op voorwaarde dat de onderneming de volgende
vier voorwaarden vervult:
a) de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
b) de onderneming heeft de ecologie-investeringen volledig uitgevoerd en exploiteert de
ecologie-investeringen in de onderneming;
c) de onderneming voldoet aan alle voorwaarden bepaald in het decreet en in dit besluit.

De uitbetalingen dienen per brief te worden aangevraagd op volgend adres: Agentschap Innoveren en
Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan35-bus 12, 1030
Brussel.

Welke is de uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling van de
strategische ecologiesteun?
De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen twaalf maanden na het beëindigen
van de investeringen. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de strategische
ecologiesteun beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen 12
maanden na de beslissing tot toekenning van de strategische ecologiesteun.

Wanneer kan de strategische ecologiesteun worden teruggevorderd?
De subsidie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden binnen tien jaar na de
indieningsdatum van de subsidieaanvraag in geval van:
-

faillissement, vereffening, boedelafstand, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke verkoop,
sluiting in het kader van een sociaaleconomische herstructureringsoperatie met
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tewerkstellingsafbouw tot gevolg, als die feiten zich voordoen binnen vijf jaar na het
beëindigen van de ecologie- investeringen;
niet-naleving van de wettelijke informatie- en raadplegingprocedures bij collectief ontslag
binnen vijf jaar na het beëindigen van de ecologie-investeringen;
niet-naleving van de wettelijke steunvoorwaarden.

-

Controle door het Agentschap Innoveren en Ondernemen
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de subsidieaanvraag is
ingediend, controleren of de wettelijke steunvoorwaarden worden nageleefd. Die controle kan,
afhankelijk van het feit of de steun al dan niet werd toegekend, het volgende tot gevolg hebben:
-

beslissing tot weigering van de subsidie;
niet-uitbetaling of terugvordering van de toegekende subsidie.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
www.ecologiepremie.be
E-mail : ecologiepremie@vlaio.be

Algemene informatie.
Chris Todts | christiaan.todts@vlaio.be

02 553 38 24

Filip Putseys | filip.putseys@vlaio.be

02 553 38 22

Joachim Castelain | Joachim.castelain@vlaio.be

09 267 40 32

Eddy Jonckheere | eddy.jonckheere@vlaio.be

050 32 50 23

U kan ook steeds terecht bij:
 het contactcentrum 0800 20 555
 info@vlaio.be
Met specifieke vragen over uw steunaanvraag kan u ook terecht bij de aan uw investeringsproject
toegewezen beslissingsnemer. Deze vindt u terug op de briefwisseling.
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Bijlage 1: Het beoordelingskader van het strategisch karakter
De beoordeling van de strategische waarde van een investeringsproject gebeurt aan de hand van
volgende vragen.

De doelstellingen van het investeringsproject.
In welke mate is het investeringsproject alleen gericht op een verbetering van de bedrijfsvoering
ten aanzien van het milieu of het duurzaam energiegebruik binnen de onderneming?
Welke eventuele andere doelstellingen worden door de onderneming met dit
investeringsproject beoogd?
Is het investeringsproject voornamelijk van strategisch belang voor de onderneming in haar
groen transformatieproces of reikt de strategische waarde van het investeringsproject verder
dan de onderneming zelf en is het project van uitzonderlijk belang voor de ontwikkeling van de
regionale economie in het Vlaamse Gewest?

De omschrijving van de geplande ecologie-investeringen.
-

In welke mate bieden de ecologie-investeringen een integrale milieu- of
energieoplossing op bedrijfsniveau?
In welke mate streven de ecologie-investeringen gesloten energie- en materiaalkringlopen na?
In welke mate streven de ecologie-investeringen proces-geïntegreerde oplossingen
na?
Zijn er in het voorgestelde investeringsproject ecologie-investeringen of -technologieën
opgenomen in die voorkomen of potentieel in aanmerking komen om te worden opgenomen
op de limitatieve technologieënlijst die als bijlage is gevoegd bij het ministerieel besluit van 24
januari 2011 tot uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010
tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse
Gewest?
Gaat het hoofdzakelijk om ecologie-investeringen met een uniek karakter, die gemaakt zijn op
maat van de onderneming en niet overdraagbaar of toepasbaar zijn in andere bedrijven?

-

-

De kadering van het investeringsproject in een globale visie van de onderneming
ten aanzien van het milieu of het duurzaam energiegebruik.
-

-

Heeft de onderneming een globale visie ten aanzien van het milieu of het duurzaam
energiegebruik en hoe uit zich dat in haar bedrijfsvoering?
Werden in het verleden al inspanningen geleverd om de globale visie ten aanzien van het
milieu of het duurzaam energiegebruik te realiseren? En welke inspanningen werden in dat
kader door de onderneming gedaan?
In welke mate streeft het investeringsproject energiebesparende doelstellingen na waarbij het
‘Trias
Energetica’-principe wordt gerespecteerd?
In welke mate streeft het investeringsproject doelstellingen na op het vlak van de verwerking
van
afvalstoffen en materialengebruik waarbij het ‘Ladder van Lansink’-principe wordt
gerespecteerd?
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Generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen van het investeringsproject.
In welke mate streeft het investeringsproject milieuthema’s na die zijn opgenomen in het meest
recente Mira-T-rapport? Het meest recente Mira-T-rapport vermeldt de volgende milieuthema’s:
zware metalen, fijn stof, hinder, verzuring, fotochemische luchtverontreiniging, aantasting van de
ozonlaag, klimaatverandering, waterhuishouding (inclusief hergebruik water), bodemverontreiniging,
afval (inclusief hergebruik grond- en hulpstoffen).
In welke mate toont de onderneming via een duidelijke kwantitatieve becijfering de te
bereiken generieke milieudoelstellingen, realisaties en prestaties aan?
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Bijlage 2: Toelichting bij de subsidiëring van investeringen m.b.t. het
milieuaspect ‘afval’ in het kader van afvalverwerking
Op Europees vlak is de Vlaamse ecologiesteunregeling gebaseerd op Verordening (EG) Nr.
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014.
Investeringen die louter gericht zijn op de verwerking van extern afval kunnen enkel steun verkrijgen
indien volledige recycling of hergebruik van dit afval wordt nagestreefd.
Investeringen met betrekking tot het verwerken van het intern afval (eigen afval) kunnen enkel steun
verkrijgen indien volledige recycling of hergebruik van dit afval binnen het bedrijf wordt nagestreefd.
Bijkomend dienen deze investeringen te leiden tot betere of efficiëntere afvalverwerkingsactiviteiten
vergeleken met een standaard technologie (conventioneel proces) van hergebruik en recycling. De
standaardtechnologie is een technisch vergelijkbare installatie met eenzelfde productiecapaciteit als de
vooropgestelde ecologie-investering. De standaardinvestering voldoet minimaal aan de geldende
Vlaamse of Europese normen inzake milieubescherming.
In dit geval bedraagt het ecologiegetal 3.
In alle andere gevallen waarbij geen volledige recycling of hergebruik van het afval wordt nagestreefd, is
geen steun mogelijk. Dit omdat het ecologiegetal voor de investeringen maximaal 1 of 2 bedraagt en deze
lage ecologiegetallen niet meer worden betoelaagd.
Deze investeringen kunnen wel deel uitmaken van de aanvaardbare investeringen. De aanvaardbare
investeringen van een investeringsproject dienen minimaal 3 miljoen euro te bedragen om in aanmerking
te kunnen komen voor de steun.
Extern afval omvat alle afval waarvan de onderneming zelf niet de producent is. De afvalproducent is
volgens artikel 3 (punt 4) van het materialen decreet (23.12.11) gedefinieerd als: “elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen, zijnde de eerste afvalproducent,
of eenieder die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die leiden tot een
wijziging in de aard of de samenstelling van die afvalstoffen”.
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Bijlage 3 : Toelichtingen m.b.t investeringen die zowel onder de STRES steun regeling
als onder de oproepen van VEA vallen.
Investeringen in warmte-uitwisseling tussen bedrijven kunnen qua technologie zowel binnen de strategische
ecologiesteun bij Agentschap Innoveren en Ondernemen als de calls groene warmte van het Vlaams
energieagentschap vallen. Investeringen die in aanmerking komen onder de ecologiesteun (EP Plus en STRES)
komen niet in aanmerking voor steun bij de calls groene warmte van VEA. Beide steunmechanismen zijn dus
niet cumuleerbaar.
De aan een bedrijfsoverschrijdend project (bv. warmtenet) investerende ondernemingen dienen elk een
STRES steunaanvraag in voor hun aandeel in de investeringen. De beoordeling van het strategisch karakter
van het project of van het feit dat alle essentiële investeringscomponenten van de technologie in het
investeringsproject opgenomen zijn gebeurt op niveau van het gezamenlijke/totale project. Ook de
voorwaarde dat het aanvaarde investeringsbedrag minimaal 3 miljoen euro moet zijn wordt bekeken op
niveau van het globale project, zij het wel de som van de investeringen die door ondernemingen worden
uitgevoerd. De aangesloten ondernemingen worden gesubsidieerd op de investeringen die ze zelf uitvoeren
en in hun jaarrekening activeren. Het steunplafond van 1 miljoen euro per onderneming wordt evenwel niet
op het niveau van het globale project toegepast, maar geldt voor elke deelnemende onderneming
individueel.
Om het warmtenet rendabel te maken en een zekere stabiliteit te geven, kunnen naast private bedrijven ook
gebouwen van publiekrechtelijke ondernemingen of vzw’s (een zwembad, een ziekenhuis,…) of
ondernemingen met NACE codes die niet onder de ecologiesteun vallen (serres, agrosector) of privé bezit
(appartementsgebouwen, woningen) opgenomen in het warmtenet. Investeringen van deze deelnemers
komen niet in aanmerking voor ecologiesteun.
Ondernemingen met NACE codes die wel onder de ecologiesteunregeling vallen (bv. energiebedrijven) maar
die als doel hebben energie te leveren aan partijen die niet onder de ecologiesteunregeling vallen (bv. serres,
openbare gebouwen, overheden,…) worden eveneens uitgesloten van ecologiesteun. De geleverde energie
dient hoofdzakelijk aangewend te worden door bedrijven die met hun NACE codes onder de
ecologiesteunregeling vallen.
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