6 april 2012

Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari
2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel besluit van 24
januari 2011 dan primeren deze boven de algemene informatietekst.

EP-PLUS – Algemene informatie

2

Inhoud

Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze aangevraagd? ................................................................. 4
Hoe een ecologiepremie aanvragen? ...................................................................................................... 4
Het wettelijke kader .................................................................................................................................. 5
Het Europese kader ............................................................................................................................. 5
Het Vlaamse kader .............................................................................................................................. 5
Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? ................................................ 6
Toelichting m.b.t. de definitie van onderneming................................................................................... 6
Financiering via een patrimoniumvennootschap. ................................................................................. 7
Definitie van de grootte van een onderneming .................................................................................... 7
Wanneer komt een aanvraag in aanmerking voor een ecologiepremie? ................................................. 9
Het stimulerende effect van de ecologiepremie op de investering. .................................................... 10
Welke termijnen dienen in acht genomen te worden?............................................................................ 11
Welke ecologie-investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie? ................................... 12
Milieu-investeringen ........................................................................................................................... 12
Investeringen op energiegebied......................................................................................................... 12
Een limitatieve technologieënlijst (LTL) ............................................................................................. 12
Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL)? ....................................................... 13
Opmerkingen ..................................................................................................................................... 13
Wat zijn essentiële en niet-essentiële investeringscomponenten? .................................................... 13
Welke investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie?....................................... 14
Welke technologieën zijn uitgesloten? ............................................................................................... 14
De extra investeringen / ecologische meerkost ................................................................................. 14
Hoe de investeringen boeken en afschrijven? ................................................................................... 15
Fiscale vrijstelling............................................................................................................................... 15
Hoeveel bedraagt de ecologiepremie?................................................................................................... 16
Het ecologiegetal ............................................................................................................................... 16
De weegfactoren................................................................................................................................ 16
Overzicht smileys op basis van MIRA-T 2010 ................................................................................... 17
De milieuscore ................................................................................................................................... 17
De indeling in ecoklassen .................................................................................................................. 18
De subsidietabel ................................................................................................................................ 18
De subsidiebonus .............................................................................................................................. 18
De subsidiebonustabel ...................................................................................................................... 19
De maximum subsidie ....................................................................................................................... 19
De uitbetaling en terugvordering ............................................................................................................ 20
Hoe wordt de ecologiepremie berekend en toegekend?.................................................................... 20
Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald?.......................................................................................... 20
Wat indien er achterstallige schulden bij de RSZ zijn? ...................................................................... 20
Wanneer kan de ecologiepremie worden teruggevorderd? ............................................................... 21
Meer informatie? .................................................................................................................................... 22
Bijlage 1: Toelichting bij de eerstelijns energie-, milieu- en eco-efficiëntiescans.................................... 24
Bijlage 2: Toelichting bij het milieucharter .............................................................................................. 26
Bijlage 3: Toelichting bij de milieumanagementsystemen ...................................................................... 28
Bijlage 4: Toelichtingen bij de webapplicatie. ......................................................................................... 29
Bijlage 5: Hoe een nieuwe technologie toevoegen aan de limitatieve technologieënlijst? ..................... 30
Bijlage 6: Andere steunmogelijkheden voor ecologie-investeringen, energiebesparing en hernieuwbare
energie. .................................................................................................................................................. 31
EP-PLUS – Algemene informatie

3

Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze aangevraagd?
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 brengt, voor haar rekening.
De maatregel kadert in het economische beleid van de Vlaamse Regering wat 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 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

Hoe een ecologiepremie aanvragen?
Het indienen van een aanvraag voor een ecologiepremie kan enkel elektronisch via
www.ecologiepremie.be (art. 12 MB van 24 januari 2011) en dient te gebeuren voor de start van de
investeringen (art. 13 MB van 24 januari 2011).
Om de persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen kan aanmelden en inloggen enkel nog via een
‘federaal token’ of ‘elektronische identiteitskaart’ (art. 12 MB van 24 januari 2011 dat verwijst naar het
MB van 28 april 2010 m.b.t. de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het
dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmoportefeuille).
Indien er stavingsstukken vereist zijn voor het onderzoek van de steunaanvraag wordt de onderneming
daarvan via de website op de hoogte gebracht. De onderneming moet deze binnen dertig
kalenderdagen na het indienen van de steunaanvraag per post of per mail opsturen of bij het
Agentschap Ondernemen indienen tegen ontvangstbewijs. De postdatum geldt als ontvangstdatum (art.
14, derde lid, MB van 24 januari 2011).
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Het wettelijke kader
Het Europese kader
De regelgeving valt onder de toepassing van de Europese vrijstellingsverordening: ‘verordening (EG) nr.
800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de
algemene vrijstellingsverordening)’(PB L214 van 9 augustus 2008, blz. 3) (art. 5 BVR van 17 december
2010).

Het Vlaamse kader
Het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (B.S. van 25 maart
2003), meer in het bijzonder in Hoofdstuk III m.b.t. investeringssteun voor ecologie. De bepalingen van
dit decreet worden concreet gestalte gegeven door het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning
van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest van 17 december
2010 (B.S. van 28 januari 2011, (hierna het BVR van 17 december 2010 genoemd).
Het ministerieel besluit van 24 januari 2011 (B.S. 14 februari 2011) tot uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen in het Vlaamse Gewest (hierna het MB van 24 januari 2011 genoemd).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 werd ter kennis gegeven bij de Europese
Commissie en is gekend onder referentienummer SA.32509.
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Welke ondernemingen komen in aanmerking voor een
ecologiepremie?
Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
 een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 31 januari 2003 (zie verdere
toelichting);
 zij realiseert haar investeringen in het Vlaamse Gewest (art. 13 BVR van 17 december 2010);
 zij oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit (art. 14 BVR van 17 december
2010);
 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
(art. 9 BVR van 17 december 2010);
 zij is met de exploitatiezetel, waar de gesubsidieerde investeringen worden gerealiseerd en
geëxploiteerd, toegetreden tot het auditconvenant indien het een middelgrote energie-intensieve
vestiging betreft (een vestiging met een energieverbruik van minstens 0,1 Pj en beneden 0,5 Pj)
(art. 10, eerste lid, BVR van 17 december 2010 en art. 3 MB van 24 januari 2011 );
 zij is met de exploitatiezetel, waar de gesubsidieerde investeringen worden gerealiseerd en
geëxploiteerd, toegetreden tot het benchmarking convenant indien het een energie-intensieve
vestiging betreft (een vestiging met een energieverbruik van minstens 0,5 Pj ) (art. 10, tweede lid,
BVR van 17 december 2010 en art. 3 MB van 24 januari 2011);
 als grote onderneming toont zij het stimulerende karakter van de steun aan (art. 11 BVR van 17
december 2010 ).

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 (art. 3, 1°, van het decreet van
31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli
2005 en 23 december 2005).
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.

(art. 18 BVR van 17 december 2010 en art. 7 MB van 24 januari 2011)
De investeringen kunnen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot
dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming.
Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in een van de volgende gevallen:
1.
de patrimoniumvennootschap participeert voor minstens 25 % in de steunaanvragende
onderneming;
2.
de steunaanvragende onderneming participeert voor minstens 25 % in de
patrimoniumvennootschap;
3.
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 steunaanvragende exploitatievennootschap die
de ecologiepremie ontvangt. De toepassing van de termijn van vijf jaar, zoals vermeld in artikel 7 van
het decreet van 31 januari 2003, dient te worden verstaan als het gedurende vijf jaar ter beschikking
stellen aan de steunaanvragende onderneming.

Definitie van de grootte van een onderneming
(art. 2 en 3 van het BVR van 17 december 2010).

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 kleine onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria:
 ze stelt minder dan 50 werkzame personen tewerk;
 ze heeft een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro;
Een middelgrote onderneming voldoet aan elk van de volgende criteria:
 ze stelt minder dan 250 werkzame personen tewerk;
 ze heeft een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal
43 miljoen euro;
 ze is geen kleine onderneming.
Een grote onderneming is een onderneming die noch klein noch middelgroot is.
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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, vermeld in bijlage I van verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6
augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
De gegevens voor de berekening van de jaaromzet en het balanstotaal van de onderneming worden
vastgesteld op basis van de laatst bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor de
indieningsdatum van de steunaanvraag die beschikbaar is via een centrale databank. Om de omzet te
berekenen, wordt een boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden herberekend tot een periode
van twaalf maanden.
Voor ondernemingen die geen jaarrekening hoeven op te maken, worden de gegevens vastgesteld op
basis van de aangifte bij de directe belastingen voor de datum van de steunaanvraag. Bij recent
opgerichte ondernemingen, waarvan de eerste jaarrekening nog niet werd neergelegd en de eerste
fiscale aangifte nog niet is uitgevoerd, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel
plan van het eerste productiejaar (art. 3 BVR van 17 december 2010).
De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen worden vastgesteld aan de hand
van het aantal werknemers dat in de onderneming was tewerkgesteld gedurende de laatste vier
kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan attesteren, voor de indieningdatum van de
steunaanvraag, en die beschikbaar zijn via een centrale databank. Bij recent opgerichte
ondernemingen, waarvoor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nog geen attest van het aantal
werknemers kan afleveren, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het
eerste productiejaar (art. 4 BVR van 17 december 2010).
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Wanneer komt een aanvraag in aanmerking voor een
ecologiepremie?
Aan de hand van een aantal criteria controleert de applicatie of de onderneming gerechtigd is om een
aanvraag voor een ecologiepremie in te dienen.
De aanvraag komt in aanmerking voor een ecologiepremie indien de onderneming:
 haar ecologie-investeringen zal realiseren in het Vlaamse Gewest (art. 13 BVR van 17 december
2010);
 haar investeringen start na de indieningsdatum (art. 5 decreet van 31 januari 2003) van de
subsidieaanvraag en binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning (art. 7 BVR van
17 december 2010);
 haar hoofdactiviteit behoort tot een aanvaardbare sector (art. 14 BVR van 17 december 2010 en
art. 5 MB van 24 januari 2011);
 kiest voor een ecologie-investering die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst en zij in alle
essentiële investeringscomponenten investeert (art. 15 BVR van 17 december 2010);
 voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest (art. 6 BVR van 17
december 2010);
 op indieningsdatum geen achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(art. 6, tweede lid, BVR van 17december 2010 en art. 2 MB van 24 januari 2011). Dit zijn
achterstallige schulden van 2.500 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 het auditconvenant indien het een middelgrote energieintensieve vestiging betreft (een vestiging met een energieverbruik van minstens 0,1 Pj en minder
dan 0,5 Pj) (art. 10; eerste lid BVR van 17 december 2010 en art. 3 MB van 24 januari 2011);
 met de exploitatiezetel, waar de gesubsidieerde investeringen worden gerealiseerd en
geëxploiteerd, toegetreden is tot het benchmarkingconvenant indien het een energie-intensieve
vestiging betreft (een vestiging met een energieverbruik van minstens 0,5 Pj ) (art. 10, tweede lid
BVR van 17 december 2010 en art. 3 MB van 24 januari 2011);
 de gevraagde stavingstukken tijdig ingezonden heeft (art. 14, derde lid, MB van 24 januari 2011).
Door de onderneming moeten een aantal gegevens over de geplande investeringen ingevoerd worden
(keuze van de technologieën, investeringsbedragen…). De applicatie haalt zelf zoveel mogelijk
boekhoudkundige gegevens op uit de achterliggende referentiedatabank.
De ondertekening van een steunaanvraag gebeurt elektronisch door het zich akkoord verklaren met de
verklaring op erewoord via het aanvinken ervan in de applicatie. Pas na de finalisatie is de
steunaanvraag ingediend. De onderneming kan haar subsidieaanvraag enkel indienen indien er
voldoende budgettaire middelen beschikbaar zijn. (art. 14 MB van 24 januari 2011). De finalisatie dient
te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen nadat men gestart is met het indienen van een aanvraag
anders wordt deze als niet bestaande beschouwd.
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
Ondernemen te Brussel (art. 14, derde lid, MB van 24 januari 2011).
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Het stimulerende effect van de ecologiepremie op de investering.
(artikel 11 BVR van 17 december 2010)

Grote ondernemingen dienen het stimulerende effect van de steun aan te tonen aan de hand van
volgende punten:
1.
2.
3.

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.

Dit betekent concreet dat het stimulerende effect wordt bewezen door het volgende aan te tonen:
1.
welke technisch vergelijkbare investering met een lager niveau van milieubescherming in elk
geval uitgevoerd zal worden;
2.
welke investeringen de onderneming bereid is boven op de investeringen, vermeld in 1°, uit te
voeren.”
Of nog anders geformuleerd:
Welke is de omvang, de reikwijdte of het totale investeringsbedrag van de milieubescherming/
energiebesparing van de investering zonder ecologiepremie.
Welke is de omvang, de reikwijdte of het totale investeringsbedrag van de milieubescherming/
energiebesparing van de investering indien de ecologiepremie wordt toegekend.
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Welke termijnen dienen in acht genomen te worden?
Om in aanmerking te komen voor een ecologiepremie mag de onderneming de ecologie-investeringen
pas starten na de indiening van de subsidieaanvraag (art. 5 decreet van 31 januari 2003).
Wanneer een onderneming via de webapplicatie een subsidieaanvraag aangevat heeft dient zij deze
binnen de 15 kalenderdagen te finaliseren anders wordt de aanvraag nietig.
De indieningsdatum van de subsidieaanvraag is de datum waarop het Agentschap Ondernemen de
aanvraag ontvangt. Dit is bij de finalisatie van de steunaanvraag via de webapplicatie (art. 1, 6°, BVR
van 17 december 2010 en art. 1 5°, MB van 24 januari 2011).
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
Ondernemen te Brussel (art. 14, derde lid, MB van 24 januari 2011).
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, 7°,
BVR van 17 december 2010 en art. 1 6°, MB van 24 januari 2011).
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, 8°, BVR
van 17 december 2010).
De investeringen dienen te starten binnen 6 maanden na d na de beslissing tot toekenning van de
steun en dienen binnen een termijn van 3 jaar na de beslissingsdatum beëindigd te zijn (art. 7 BVR van
17 december 2010).
De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen zes 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 6 maanden na de
beslissing tot toekenning van de ecologiepremie (art. 25 BVR 17 december 2010).
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
steunaanvragende onderneming geldt deze behoudsverplichting uit hoofde van de
patrimoniumvennootschap (art. 18, tweede lid BVR van 17 december 2010).
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Welke ecologie-investeringen komen in aanmerking voor een
ecologiepremie?
(art. 15 BVR 17 december 2010).

Volgende ecologie-investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie:

Milieu-investeringen

(art. 1, 10° BVR van 17 december 2010 en art. 1, 8°, MB van 24 januari 2011)
Milieu-investeringen zijn investeringen gericht op de bescherming van het milieu. Onder
milieubescherming wordt elke maatregel verstaan die gericht is op de preventie of het herstel van
aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen dan wel op de aanmoediging
van het rationeel gebruik van die hulpbronnen.

Investeringen op energiegebied

(art. 1, 11° BVR van 17 december 2010 en art. 1, 9°, MB van 24 januari 2011)
Investeringen op energiegebied zijn investeringen en maatregelen die de onderneming in staat stellen
het energiegebruik in haar productiecyclus te verminderen.

Een limitatieve technologieënlijst (LTL)

Er dient een keuze gemaakt te worden uit een lijst met een 150-tal technologieën welke in aanmerking
komen voor een ecologiepremie.
De technologieën op deze lijst werden getoetst aan de basisvoorwaarden zoals gesteld in de Europese
milieukaderregeling en zijn ecologie-investeringen gericht op (art. 15, tweede lid, BVR van 17 december
2010):
 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.
De technologieën werden door VITO geselecteerd op basis van de sectoriële, Vlaamse BBT-studies en
vergelijkbare lijsten uit andere lidstaten, zoals Nederland (VAMIL, MIA, EIA).
Per technologie vermeldt de limitatieve technologieënlijst volgende gegevens (art. 15, vierde lid, BVR
van 17 december 2010):
 een technologiecode;
 een bondige omschrijving van de technologie;
 de essentiële en de niet-essentiële investeringscomponenten;
 de gestandaardiseerde meerkost als een percentage van de aanvaarde investeringscomponenten en met in rekening van de opbrengsten en besparingen gedurende de eerste 5
jaar;
 het ecologiegetal variërend tussen 1 en 9;
 de ecoklasse waartoe de technologie behoort (A, B, C of D);
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het subsidiepercentage dat voor een investering in de technologie kan bekomen worden in
functie van de grootte van de onderneming.

De minister bevoegd voor de economie stelt op voordracht van VITO de limitatieve technologieënlijst
vast en kan die lijst aanpassen (art. 15, vijfde lid BVR 17 december 2010 en art. 6 MB van 24 januari
2011).

Hoe gebruik maken van de limitatieve technologieënlijst (LTL)?

De bedoeling van de limitatieve technologieënlijst is het indienen van een aanvraag eenvoudiger te
maken voor de onderneming.
Het zoeken in de LTL kan gebeuren op basis van de sector waarin de onderneming actief is. Wanneer
de onderneming de technologie niet terugvindt in de lijst van technologieën van de sector waartoe ze
behoort, kan zij voorts ook de volledige LTL raadplegen.
Wanneer het gaat om strikt sectorgebonden technologieën dan wordt dit uitdrukkelijk in de naamgeving
van de technologie vermeld en komen enkel ondernemingen die tot die sector behoren voor een
ecologiepremie voor een investering in die technologie in aanmerking (art. 16, tweede lid, BVR van 17
december 2010).
Als bepaalde ecologie-investeringen die voorkomen op de LTL voor bepaalde ondernemingen niet
beantwoorden aan de doelstellingen, vermeld in artikel 15, tweede lid, komen deze niet in aanmerking
voor steun voor die ondernemingen (art. 16, eerste lid, BVR van 17 december 2010).

Opmerkingen

Van de in aanmerking komende ecologie-investeringen, komen enkel de volgende materiële en
immateriële investeringen in aanmerking voor steun (art. 17 BVR 17 december 2010):
1.
installaties en uitrustingen die erop gericht zijn vervuiling of hinder te beperken of te beëindigen of
de productiemethoden aan te passen met het oog op de milieubescherming;
2.
immateriële investeringen, te weten investeringen in de technologieoverdracht in de vorm van
octrooien, exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde technische knowhow, nietgeoctrooieerde technische knowhow.

Wat zijn essentiële en niet-essentiële investeringscomponenten?
(art. 15, eerste lid BVR 17 december 2010)

Essentiële componenten zijn onderdelen van de technologie die tot de kern van de installatie behoren.
Het zijn componenten die in elk mogelijke toepassing van de technologie steeds aanwezig zijn. Op
de LTL wordt bij elke technologie de in aanmerking komende investeringscomponenten aangeduid als
essentiële investeringscomponenten.
Om als technologie in aanmerking te komen voor een ecologiepremie moeten dan ook alle essentiële
investeringscomponenten van die technologie opgenomen zijn in het investeringsprogramma. Bij het
indienen van een steunaanvraag via de applicatie is het opgeven van een investeringsbedrag voor elke
essentiële component van de technologie een verplicht veld. Het zijn enkel de essentiële
investeringscomponenten die in aanmerking komen voor een ecologiepremie.
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Waar de investeringen realiseren?

De onderneming realiseert haar ecologie-investeringen in de exploitatiezetel vermeld in de
subsidieaanvraag (art. 4 MB van 24 januari 2011). 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 een ecologiepremie?

De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie (art. 19 BVR van 17
december 2010):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

de ecologie-investeringen, voorheen geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, die
verworven worden van:
a. een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert;
b. een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de
steunaanvragende onderneming;
c. een verwante patrimoniumvennootschap;
de ecologie-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een
aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming;
de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom;
de investeringen met betrekking tot de exploitatie van een bedrijvencentrum of een
doorgangsgebouw;
de investeringen die op een periode van minder dan 3 jaar worden afgeschreven;
de ecologie-investeringen die een onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen die in
aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten als vermeld in het
elektriciteitsdecreet (art. 19 MB van 24 januari 2011);
de ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan
derden (art. 19 MB van 24 januari 2011).

Welke technologieën zijn uitgesloten?

Volgende technologieën komen niet voor op de limitatieve technologieënlijst en zijn bijgevolg
uitgesloten van een ecologiepremie (art. 16, derde lid, BVR van 17 december 2010):
1.
ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten
als vermeld in het elektriciteitsdecreet;
2.
ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via groenestroomcertificaten als vermeld in het elektriciteitsdecreet.

De extra investeringen / ecologische meerkost
(art. 21 BVR van 17 december 2010)

Enkel de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden
worden in aanmerking genomen, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de
kostenbesparingen gedurende de eerste 5 jaar van de gebruiksduur van de investeringen en de extra
bijproducten gedurende diezelfde periode (art. 14, §3, decreet van 31 januari 2003).
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
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milieubescherming kan worden bereikt. De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke
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.
Van de technologieën die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst werd de ecologische meerkost
gestandaardiseerd en uitgedrukt als een percentage van de essentiële investeringscomponenten.

Hoe de investeringen boeken en afschrijven?

De investeringen worden geboekt onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening voor
ondernemingen die jaarrekeningplichtig 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. (art. 19 BVR van 17 december 2010)

Fiscale vrijstelling.

Vanaf het aanslagjaar 2007 is de ecologiepremie 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 beslissingsdatum van de steuntoekenning is belangrijk, de premies die zijn toegekend voor 2006
blijven belastbaar, vanaf 2006 zijn ze vrijgesteld.
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.
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Hoeveel bedraagt de ecologiepremie?
(art. 22 BVR van 17 december 2010)

De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de ecologiepremie
wordt bepaald door:
 de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal;
 de grootte van de onderneming;
 de subsidiebonus.

Het ecologiegetal

(art. 1, 19°, BVR van 17 december 2010).
Elke technologie van de limitatieve technologieënlijst wordt op basis van haar ecologiegetal ingedeeld in
en ecoklasse. Het ecologiegetal is een getal variërende tussen 1 en 9 wat de performantie van een
technologie weergeeft. De performantie van een technologie wordt bekomen door de milieuscore van
het hoofdeffect van die technologie te vermenigvuldigen met de weegfactor van het overeenkomstige
milieucompartiment.

De weegfactoren

De weegfactoren komen rechtstreeks uit het MIRA-T rapport waar de stand van zake van de
verschillende milieuthema’s wordt aangegeven via smiley’s.
MIRA, het Milieurapport Vlaanderen (www.milieurapport.be) heeft een drieledige opdracht:
 MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de bestaande toestand van het milieu,
 MIRA evalueert het tot dan toe gevoerde milieubeleid,
 MIRA beschrijft de verdere ontwikkeling van het milieu volgens een aantal relevant geachte
scenario’s, zowel bij ongewijzigd als bij een gewijzigd beleid.
Smiley




Evaluatie
Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik
Onduidelijke evolutie of beperkte positieve evolutie, maar onvoldoende om
de doelstelling te bereiken
Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling



De omzetting van de smiley’s in weegfactoren gebeurt via het ‘Distance to Target’-principe: hoe verder
de indicator zich bevindt van de doelstelling, hoe hoger de prioriteit van het respectievelijke
milieuthema, hoe hoger de weegfactor:
Smiley
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Overzicht smileys op basis van MIRA-T 2010
Milieuthema’s
Zware metalen

Fijn stof
Hinder
Verzuring
Fotochemische
luchtverontreiniging
Aantasting van de ozonlaag
Klimaatverandering
Kwaliteit oppervlaktewater
Waterhuishouding (inclusief
hergebruik water)
Bodemverontreiniging
Afval (inclusief hergebruik
grond- en hulpstoffen)

Indicatoren
Emissie van zware metalen naar
lucht

MIRA-T 2010 (december 2010)

Belasting van oppervlaktewater
met zware metalen
Emissie van PM2,5 en PM10



Gerapporteerde hinder door
geluid, geur en licht
Potentieel verzurende emissie
Emissie van ozonprecursoren
Emissie van ozonafbrekende
stoffen
Emissie van broeikasgassen:
- CO2
- andere BKG
Belasting van oppervlaktewater
met BZV, CZV, N en P
Watergebruik
Aantal onderzochte
risicogronden
Hoeveelheid bedrijfsafval










1

2

De milieuscore

Aan elke technologie van de LTL wordt voor elk milieuthema een score voor het milieuvoordeel
toegekend. De scores voor het milieuvoordeel zijn gebaseerd op een expertinschatting van het
percentage reductie van de emissie (in de ruime zin van het woord) voor de diverse milieuthema’s,
steeds relatief tegenover de standaardtechnologie.

1

Voor de indicator ‘Watergebruik’ wordt geen smiley vermeld in MIRA-T 2010. Om deze reden werd
de smiley van MIRA-T 2008 beschouwd.
2 Voor het toekennen van de smiley voor bedrijfsafval werd gefocust op de hoeveelheid primair
bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, grond en afval van de (afval)- waterbehandeling (bron:
mondelinge info Erika Vanderputten, VMM, 06/12/2010).
Ongeveer de helft van het primair bedrijfsafval is bouw- en sloopafval, grond en afval van de (afval)waterbehandeling. Wanneer die stromen buiten beschouwing gelaten worden, blijft de hoeveelheid
primair bedrijfsafval vrij constant sinds 2000 (bron: MIRA Indicatorrapport 2010).
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Hernieuwbare energie

3

Energie- en milieutechnologieën

3
2
1

De beste manier om energie op te wekken is deze die
gebruik maakt van hernieuwbare bronnen.
Milieuprobleem is zo goed als mogelijk weggewerkt of
milieuvoordeel is zo groot als mogelijk.
Milieuprobleem is significant kleiner geworden of
milieuvoordeel is significant.
Milieuprobleem is beperkt kleiner geworden of
milieuvoordeel is beperkt

Het resultaat van het product van de milieuscore van het hoofdeffect met de weegfactor van het
overeenkomstige milieucompartiment geeft een ecologiegetal van 1, 2, 3, 4, 6 of 9.

De indeling in ecoklassen

(art. 1, 20°, BVR van 17 december 2010).
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 subsidietabel

(art. 22, §1, BVR 17 december 2010).
De indeling van de technologieën op basis van hun ecologiegetal in ecoklassen met daaraan gekoppeld
een steunpercentage geeft volgende subsidietabel:
Ecoklasse
A
B
C
D

Ecologiegetal
9
6
4–3
2–1

Subsidiepercentage kmo
30%
20%
10%
5%

Subsidiepercentage go
15%
10%
5%
-

De subsidiebonus

(art. 22, §2, BVR van 17 december 2010 en art. 8 en 11 MB van 24 januari 2011).
Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leverden om een eerstelijns energie-, milieuof 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.
De bevoegde minister bepaalt de lijst met scans, milieucertificaten en milieumanagementsystemen die
in aanmerking komen voor een steunbonus. Deze lijst is beschikbaar op de website van het Agentschap
Ondernemen.
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De subsidiebonus varieert in functie van de scan, het milieucertificaat en het
milieumanagementsysteem en van de grootte van de onderneming als volgt:

De subsidiebonustabel

(art. 22, §3, BVR 17 december 2010 en art. 8 en 11 MB van 24 januari 2011).

Eerstelijns milieu- / energie- / eco-efficiëntiescan
Milieucertificaat
Milieumanagementsysteem:
ISO 14001 / EN 16001 / EMAS

kmo
3%
5%
10%

Subsidiebonus

go
5%

Opmerkingen:
 Onder een geldige eerstelijns scan wordt verstaan: (art. 8 1°, MB van 24 januari 2011)
o een scan afgenomen door een auditor die beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld
op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;
o een scan die beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en is
goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen:
o een scan waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is.
 Onder een geldig milieucertificaat wordt verstaan: (art. 8 2°, MB van 24 januari 2011)
o een certificaat uitgereikt door een organisatie die beantwoordt aan de voorwaarden,
vermeld op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;
o het milieucharter beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en
goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;
o een certificaat waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is.
 Onder een geldig milieumanagementsysteem wordt verstaan: (art. 8 3°, MB van 24 januari 2011)
een ISO 14001, EMAS of EN 16001certificaat waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is.
 De subsidiebonus is niet cumuleerbaar (bvb. een KMO met een geldige scan en een ISO 14001
krijgt de hoogste subsidiebonus nl.10%);
 Het bewijs van een geldige scan, milieucertificaat en/of milieumanagementsysteem dient door de
onderneming te worden geleverd binnen de 30 kalenderdagen na de indiening van haar
steunaanvraag;
 Verdere toelichtingen over de scans, milieucertificaten en milieumanagementsystemen zijn
opgenomen in bijlage 1, 2 en 3.

De maximum subsidie

(art. 21 §3, BVR van 17 december 2010 en art. 10 MB van 24 januari 2011).
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.
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De uitbetaling en terugvordering
Hoe wordt de ecologiepremie berekend en toegekend?

Als een subsidieaanvraag is ingediend en er voorlopig geen inbreuken worden vastgesteld op de
gestelde voorwaarden kan de aanvrager voorwaardelijk genieten van een ecologiepremie binnen de
perken van de beschikbare begrotingsmiddelen. Voor 2011 is er een budget voorzien van 102 miljoen
euro (art. 15 MB van 24 januari 2011).
De subsidie en de bonus worden berekend op de ecologische meerkost van de essentiële
investeringscomponenten van de technologieën waarin geïnvesteerd wordt (art. 21 BVR 17 december
2010).
De onderneming wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing (art. 16 MB van 24 januari
2011).

Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald?
(arti. 24 BVR van 17 december 2010)

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 online de uitbetaling van de schijf aan;
b) de onderneming heeft de ecologie-investeringen gestart;
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 online 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 online 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 heeft geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid of in het kader van subsidiemaatregelen in toepassing van het decreet. Als
er achterstallige schulden zijn, wordt de uitbetaling opgeschort tot de onderneming het
bewijs levert dat deze schulden werden aangezuiverd;
d) de onderneming voldoet aan alle voorwaarden bepaald in het decreet en in dit besluit.

Wat indien er achterstallige schulden bij de RSZ zijn?

(art. 6, tweede lid, en art. 24, 3°, c) BVR van 17 december 2010 en art. 2 MB van 24 januari 2011).
Ingeval van achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of in het kader van
subsidiemaatregelen in toepassing van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economische
ondersteuningsbeleid, wordt de uitbetaling van de ecologiepremie opgeschort tot de onderneming het
bewijs levert dat deze schulden werden aangezuiverd.
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Welke is de uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling van de
ecologiepremie? (art. 25 BVR 17 december 2010)
De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen zes 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 6 maanden na de
beslissing tot toekenning van de ecologiepremie.

Wanneer kan de ecologiepremie worden teruggevorderd?

( art. 27 BVR van 17 december 2010)
De subsidie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden binnen tien jaar na de indieningsdatum
van de subsidieaanvraag in geval van:
1.
faillissement, vereffening, boedelafstand, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke verkoop, sluiting in
het kader van een sociaaleconomische herstructureringsoperatie met tewerkstellingsafbouw tot
gevolg, als die feiten zich voordoen binnen vijf jaar na het beëindigen van de ecologieinvesteringen;
2.
niet-naleving van de wettelijke informatie- en raadplegingprocedures bij collectief ontslag binnen
vijf jaar na het beëindigen van de ecologie-investeringen;
3.
niet-naleving van de bij het decreet van 31 januari 2003, het besluit van 17 december 2010 of het
MB van 24 januari 2011 opgelegde voorwaarden.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
www.ecologiepremie.be
Mailbox: ecologiepremie@vlaanderen.be
Algemene informatie.
Robert Kinable | robert.kinable@agentschapondernemen.be

02 553 37 70

Informatie m.b.t. de webapplicatie.
Chris Todts | christiaan.todts@agentschapondernemen.be
Filip Putseys | filip.putseys@agentschapondernemen.be

02 553 38 24
02 553 38 22

U kan ook steeds terecht bij de provinciale ACCOUNTMANAGERS van het Agentschap
Ondernemen.






Agentschap Ondernemen Antwerpen
Lange Lozanastraat 223 | 2018 Antwerpen
T 03 260 87 00 | F 03 260 87 07
Milieu:
Marc Meeus | marc.meeus@agentschapondernemen.be
Energie:
Sandra Voets | sandra.voets@agentschapondernemen.be
Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2 | 9000 Gent
T 09 267 40 00 | F 09 267 40 60
Milieu:
Lut Bossuyt | lut.bossuyt@agentschapondernemen.be
Piet Coessens | piet.coessens@agentschapondernemen.be
Energie:
Joachim Castelain | joachim.castelain@agentschapondernemen.be
Thomas Desnijder | thomas.desnijder@agentschapondernemen.be
Agentschap Ondernemen Limburg
Kempische Steenweg 305 - bus 201 | 3500 Hasselt
T 011 29 20 00 | F 011 29 20 01
Milieu:
Ann Peeters | ann.peeters@agentschapondernemen.be
Energie:
Dries Van Hooydonk | dries.vanhooydonk@agentschapondernemen.be
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03 260 87 17

09 267 40 31
09 267 40 34
09 267 40 32
09 267 40 36

011 29 20 31
011 29 20 32
22



Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant
VAC Leuven - Diestsepoort | 300 Leuven
T 016 31 10 50 | F 016 31 10 51



Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen
VAC Jacob Van Maerlant – Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 | 8200 Brugge
T 050 32 50 00 | F 050 32 50 01
Milieu:
Vicky Wildemeersch | vicky.wildemeersch@agentschapondernemen.be 050 32 50 22
Energie:
Eddy Jonckheere | eddy.jonckheere@agentschapondernemen.be
050 32 50 23

Met specifieke vragen over uw steunaanvraag kan u ook terecht bij de aan uw project
toegewezen BESLISSINGNEMER.
William Anthuenis | william.anthuenis@agentschapondernemen.be
Daniël De Craecker | daniel.decraecker@agentschapondernemen.be
An De Wever | an.dewever@agentschapondernemen.be
Miek Geiregat | miek.geiregat@agentschapondernemen.be
Bart Jorissen | bart.jorissen@agentschapondernemen.be
Robert Peeters | robert.peeters@agentschapondernemen.be
Herman Verbruggen | herman.verbruggen@agentschapondernemen.be
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Bijlage 1: Toelichting bij de eerstelijns energie-, milieu- en ecoefficiëntiescans.
Een eerstelijns scan is een brede doorlichting over het gehele bedrijf, het geeft een algemeen
overzicht over diverse bedrijfsaspecten van energie-, milieu- of eco-efficiëntie. Het is een eerste filter
om mogelijke opportuniteiten voor verbetering aan te duiden en is gebaseerd op een bedrijfsbezoek en
op concrete actuele bedrijfsgegevens. De resultaten van de eerstelijns scan worden weergegeven in
een op maat gemaakt schriftelijk rapport.
De minimale inhoud van een eerstelijns energie, milieu- en eco-efficiëntiescan wordt door het
Agentschap Ondernemen bepaald.
Zo zal een eerstelijns energiescan via een grondige analyse van de energiefacturen en de
energieverbruikers (verlichting, verwarming, koeling, apparatuur..), de beste besparingsopportuniteiten
inzichtelijk maken.
In een eerstelijns eco-efficiëntiescan wordt nagegaan of er maatregelen doorgevoerd kunnen worden
die zowel voor het milieu als bedrijfseconomisch interessant zijn. ‘Eco’ verwijst zowel naar ‘ecologie’ als
naar ‘economie’. Minstens de productieprocessen, de producten en de positie van het bedrijf binnen de
keten waarbinnen het opereert worden onder de loep genomen.
In een eerstelijns milieuscan wordt nagegaan in hoeverre milieu een structureel aandachtspunt is in
het management van een bedrijf en dit met de bedoeling de eigen milieuprestaties continu te beheersen
en te verbeteren. Er wordt als het ware gekeken hoe ver een bedrijf staat met de introductie van een
milieuzorgsysteem in de bedrijfsvoering.
Een eerstelijns scan komt in aanmerking voor een subsidiebonus in het kader van de
ecologiesteunregeling indien:
 De scan niet ouder is dan 1 jaar (afleverdatum door de auditor + 1 jaar)
 De scan aanvaard werd door het Agentschap Ondernemen, dit wil zeggen dat de inhoud ervan
voldoet aan de minimale vereisten en dat dit ook werd bevestigd door het Agentschap
Ondernemen
 De scan werd afgenomen door een door het Agentschap Ondernemen aanvaarde auditor.
Zelfscans, haalbaarheidsstudies (technische voorstudies, engineeringstudies of implementatiestudies
om bepaalde technologieën te implementeren), bestekken en opvolgingsbezoeken worden niet
aanvaard als eerstelijns scans. Ook eerstelijns scans, die louter nagaan of een bedrijf voldoet aan de
wettelijke verplichtingen terzake, komen niet in aanmerking voor de subsidiebonus. De aanvrager van
een ecologiepremie verklaart immers in zijn aanvraag, via de webapplicatie, te voldoen aan de
vigerende wetgeving.
Een auditor die in het kader van de ecologiesteunregeling wenst dat zijn scan wordt aanvaard, kan zich
aanmelden bij het Agentschap Ondernemen. Nadat het Agentschap Ondernemen zowel de auditor als
de scan positief heeft beoordeeld en aanvaard, wordt de aanvaarde auditor en de scan op de website
geplaatst.
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Bedrijven die een scan willen laten uitvoeren die recht geeft op de subsidiebonus kunnen de op de
website vermelde auditoren contacteren, alleen zo heeft een bedrijf zekerheid een scan te laten
uitvoeren die in aanmerking komt voor de subsidiebonus.
Voor meer informatie over de scans en de wijze waarop deze aanvaard worden kan u terecht bij het
Agentschap Ondernemen:
Ann Peeters (milieu) – 011 29 20 31 ann.peeters@agentschapondernemen.be
Dries Van Hooydonk (energie) – 011 29 20 32 dries.vanhooydonk@agentschapondernemen.be
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Bijlage 2: Toelichting bij het milieucharter
Onder ‘Milieucharter’ worden milieu- en duurzaamheidscharters bedoeld die milieuvriendelijke bedrijven
belonen voor hun inspanningen op het gebied van milieuzorg met de uitreiking van een erkenningslogo.
Om het erkenningslogo te ontvangen moet de deelnemer niet alleen voldoen aan de milieuwetgeving
terzake, maar in de loop van het jaar ook een aantal milieuacties succesvol uitvoeren.
Kleine en middelgrote ondernemingen die op datum van indiening van een steunaanvraag beschikken
over een geldig erkenningslogo kunnen genieten van een subsidiebonus.
De erkenningslogo’s die in 2010 werden uitgereikt in het kader van volgende charters blijven 1 jaar
geldig en geven recht op een subsidiebonus:




MVO/Milieucharter provincie Antwerpen,
Milieucharter Oost-Vlaanderen,
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

Erkenningslogo’s die in 2011 worden uitgereikt door volgende milieucharters komen in aanmerking voor
een subsidiebonus:





MVO/Milieucharter provincie Antwerpen,
Milieucharter Oost-Vlaanderen,
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen,
Charter milieu- en duurzaam ondernemen Limburg.

Milieucharters die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een
subsidiebonus:
1.

2.
3.
4.

Het charter voldoet aan wat het Agentschap Ondernemen beschouwt als een ‘milieu- of
duurzaamheidscharter’: Een milieu- of duurzaamheidscharter wil bedrijven minimaal aanzetten tot
een actief milieubeleid. Een milieu- of duurzaamheidscharter brengt bedrijven bijeen die op
vrijwillige basis een aantal acties willen ondernemen op vlak van milieu (of ruimer op vlak van
duurzaam ondernemen) om o.a. relevante milieudoelstellingen te realiseren die verder gaan dan
de milieuwetgeving voorziet. De bedrijven streven een continue verbetering na van de prestaties
op vlak van milieu, waarbij de onderwerpen ‘eco-efficiëntie’ en ‘energie’ deel uitmaken van
‘milieu’. Bij een positieve evaluatie worden de deelnemende bedrijven beloond voor hun
prestaties met een erkenningslogo;
De initiatiefnemer/organisator(en) van het charter is een niet commercieel middenveld actor of
overheid;
Alle bedrijven, ongeacht hun nace-code, grootte of lidmaatschap van de organisator en gelegen
binnen de provincie van de organisator, kunnen deelnemen aan het charter;
Op het moment dat het bedrijf het logo in ontvangst neemt moet het voldoen aan de vigerende
milieuwetgeving. Het bedrijf moet minstens succesvol 2 acties ondernomen hebben op vlak van
milieu (verder gaande dan de milieuwetgeving voorziet), de organisator moet minstens 5
milieuthema’s aanbieden waarbinnen de acties genomen kunnen worden. Deze acties dienen
voldoende zwaar te wegen, de evaluatiecommissie waakt hierover;

EP-PLUS – Algemene informatie

26

5.

6.

7.

8.

Om bedrijven in staat te stellen hun prestaties continu te verbeteren is het noodzakelijk dat de
organisator het initiatief jaarlijks herhaalt en het geen eenmalige gebeurtenis is. Het bedrijf wordt
in de cyclus, die ongeveer 1 jaar duurt, geaudit. Tijdens deze audit wordt door de organisatoren
nagegaan of aan alle toekenningsvoorwaarden, voor het bekomen van het logo, wordt voldaan;
De evaluatiecommissie is een representatief en multidisciplinair team dat niet enkel bestaat uit
leden van de organisator. Vanaf de cyclus 2010-2011 worden er minstens vertegenwoordigers
van de Vlaamse milieuadministraties (OVAM –LNE – VMM) en van het Agentschap Ondernemen
uitgenodigd. De evaluatiecommissie beslist of een kandidaat bedrijf kan toetreden tot het charter,
of het voorgestelde actieplan voldoende zwaar weegt en of de acties voldoende werden
uitgewerkt om met een erkenningslogo te worden gehonoreerd;
Het logo blijft één jaar geldig vanaf de datum van uitreiking. Om geldig te zijn dient het logo
ondertekend te worden door minimaal 2 personen van verschillende instanties, de
geldigheidsdatum te bevatten alsook een opsomming (eventueel in bijlage) van de milieuthema’s
waarrond succesvol acties werden uitgevoerd;
Aangezien het belangrijk is dat positieve voorbeelden worden verspreid om andere bedrijven te
inspireren wordt er, per bedrijf dat een logo ontvangt, door de organisator een fiche opgesteld
dat als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven. Deze fiche wordt ter beschikking gesteld aan
het Agentschap Ondernemen dat de fiche op de eigen website kan zetten of ter beschikking
stellen aan OVAM voor opname in de voorbeelden databank.

Contactgegevens milieucharters.
MVO/Milieucharter provincie Antwerpen
 Organisatie: VOKA-Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen
 Adres: p.a. VOKA, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel
 Contactpersoon: Brenda Boons - 014/56.30.30.
Milieucharter Oost-Vlaanderen
 Organisatie: VOKA-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
 Adres: Noordlaan 21, 9200 Dendermonde
 Contactpersoon: Katrien Moens - 052/33.98.33.
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
 Organisatie: POM West-Vlaanderen i.s.m. VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en
Bureau Veritas Certification
 Adres: Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries Brugge
 Contactpersoon: Philippe Tavernier - 050/40.73.53 / Eefje Hernalsteen - 050/40.73.70.
Charter milieu- en duurzaam ondernemen Limburg
 Organisatie: VOKA-Kamer van Koophandel Limburg
 Adres: Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt
 Contactpersoon: Pieter Smeets - 011/56.02.25.
Initiatiefnemers van milieucharters kunnen voor meer informatie terecht bij het Agentschap
Ondernemen (Ann Peeters – 011 29 20 31 – ann.peeters@agentschapondernemen.be).
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Bijlage 3: Toelichting bij de milieumanagementsystemen
Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu in de
bedrijfsvoering. Bedrijven die hun milieumanagementsysteem officieel willen laten bevestigen kunnen
dit doen via de registratie conform de Europese EMAS verordening en /of door certificatie volgens de
internationale ISO 14001 en EN 16001-norm.
EMAS (Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem)
EMAS beoogt het bevorderen van een gestage verbetering van de milieuprestaties van alle Europese
organisaties en van de informatie van het publiek en alle belanghebbenden.
Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar de websites van de Europese Unie:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
ISO 14001
ISO 14001 is een Environmental Management System dat de minimumeisen beschrijft voor een
milieuzorgsysteem. Het legt twee eisen voor milieuprestaties op:



het engagement om de vigerende wetgeving na te leven,
het engagement tot continue verbetering.

Voor meer uitleg wordt verwezen naar de website van de International Organisation for Standardization
en van het Belgisch Instituut voor Normalisatie:
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.bin.be/NL/index.htm
EN 16001
De EN 16001 is een Europese norm voor energiemanagementsystemen die ook in België is
geaccepteerd (NBN EN 16001). De norm sluit goed aan bij de bestaande normen ISO 9001 en ISO
14001 voor kwaliteits- en milieumanagementsysteem en is daarmee ook goed te integreren in een
bestaand managementsysteem. De methodiek is gebaseerd op het formuleren van een energiebeleid
en doelstellingen om daarmee continue verbetering te realiseren. De EN 16001-norm stelt bedrijven in
staat een effectief beleid te ontwikkelen en te implementeren op het vlak van energieverbruik en besparing.
Meer informatie is te vinden op de website van het Belgisch Instituut voor de normalisatie:
http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=16001&UIc=nl&j=docnr&k=1#details
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Bijlage 4: Toelichtingen bij de webapplicatie.
Een subsidieaanvraag wordt volledig elektronisch ingediend en afgehandeld via de webapplicatie:
www.ecologiepremie.be
Een onderneming kan haar dossierverloop online volgen doordat de verschillende stadia, waarin haar
aanvraag zich bevindt, worden weergegeven door middel van volgende statussen.
De onderneming kan deze statussen raadplegen door in te loggen via haar URL op de webapplicatie en
naar ‘mijn dossiers’ door te klikken.
Overzicht van de verschillende statussen.
Status
Gestart
Ingediend
Ontvankelijk
Beslist
In uitbetaling
Afgewerkt
Onontvankelijk
Geannuleerd
Opgeschort

Beschrijving
De onderneming is begonnen met het indienen van een subsidieaanvraag maar
heeft deze nog niet afgewerkt en kan ze nog steeds wijzigen
De subsidieaanvraag is gefinaliseerd maar moet nog getoetst worden aan de
voorwaarden
De subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden en komt in aanmerking voor
een ecologiepremie
De subsidieaanvraag werd positief beslist en de beslissing tot subsidietoekenning
werd door de administratie aan de onderneming verzonden
De onderneming vroeg minstens al één schijf van de uitbetaling aan
Het subsidiedossier is volledig afgehandeld
De subsidieaanvraag voldoet niet aan de voorwaarden
Het subsidiedossier werd geannuleerd en is bijgevolg afgehandeld
Het subsidiedossier werd opgeschort en daardoor worden alle acties tijdelijk
geblokkeerd
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Bijlage 5: Hoe een nieuwe technologie toevoegen aan de
limitatieve technologieënlijst?
Indien u wenst te investeren in een nieuwe technologie die niet voorkomt op de limitatieve
technologieënlijst kan u een aanvraag indienen om deze technologie toe te voegen aan de LTL. Na
onderzoek en na standaardisering kan deze technologie eventueel worden toegevoegd aan de LTL.
Procedure om een nieuwe technologie toe te voegen aan de LTL verloopt als volgt:
Om de technologie voor eventuele opname op de limitatieve technologieënlijst (LTL) te onderzoeken
dient de administratie volgende gegevens te ontvangen:
Omschrijving van de nieuwe technologie.
1.
een beschrijving van de standaardtechnologie, zoals die momenteel op de markt beschikbaar is;
2.
een beschrijving van de nieuwe technologie met een kwalitatieve benadering van de
milieuvoordelen ten opzichte van de standaard technologie;
3.
een vergelijking van de kostprijs tussen de nieuwe en de standaard technologie;
4.
een opsomming van de verschillende onderdelen (componenten) van de nieuwe installatie en
hun kostprijs;
5.
(eventueel) een lijst met referenties (boeken, documenten; websites, …) van de standaard en de
nieuwe technologie.
Executabel
Deze gegevens dienen eveneens in de Executabel (beschikbaar op de website) te worden ingevuld
voor berekening van de terugverdientermijn.
Insturen van het voorstel (via post, fax of mail)
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
T.a.v. Robert Kinable
Koning Albert-II-laan 35 bus 12
1030 BRUSSEL
T 02 553 37 70 / F 02 553 37 88
robert.kinable@agentschapondernemen.be
Opmerking
Indien de terugverdientermijn van een technologie meer is dan 5 jaar (meerkost na aftrek van
besparingen is positief) kan het dossier voor inhoudelijke evaluatie voorgelegd worden aan het BBTkenniscentrum.
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Bijlage 6: Andere steunmogelijkheden voor ecologieinvesteringen, energiebesparing en hernieuwbare energie.
Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen / Premies netbeheerders
VEA - Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel
02 553 46 00
investeringsaftrek@vea.be, energie@vlaanderen.be
www.energiesparen.be
Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
VREG - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel
02 553 13 53
info@vreg.be
www.vreg.be
EFRO - Rationeel Energiegebruik in kmo’s
Energiescan / advies / begeleiding
09 267 40 32
Infoovl@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be/energie
Subsidies voor kmo’s die selectief afval sorteren
VAL-I-PAC
Koningin Astridlaan 59 bus 11, 1780 Wemmel
02 456 83 10
Info@valipac.be
www.valipac.be
PRODEM: onderzoek en demonstratie van milieu- en energievriendelijke technologieën op maat
van de kmo’s
VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Boeretang 200, 2400 Mol
014 33 55 53
vito@vito.be
www.vito.be
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Energie- zelfscan in kmo’s
VEA – Vlaams Energieagentschap
Koning Albert-II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel
02 553 46 00
www.energiesparen.be/KMOzelfscan
Vlaams Milieu- en Energietechnologie Innovatieplatform (MIP)
MIP – Milieu- & Energietechnologie Innovatieplatform
Rodeveldlaan 5 – 1ste verdieping 2600 Berchem
03 286 74 58
info@mipvlaanderen.be
www.mipvlaanderen.be
VLIF- steun en ELPFO–steun (als cofinanciering) voor agrovoedingssector
VLIF – Vlaams landbouwinvesteringsfonds
Elipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
02 552 74 70
Intelligent Energy for Europe
IWT-Vlaanderen – Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen
Bisschofsheimlaan 25, 1000 Brussel
02 20909 00
Europrogs@iwt.be
www.iwt.be
Voor steunmaatregelen op maat kan altijd de geactualiseerde subsidiedatabank geraadpleegd worden
op www.vlaanderen.be/subsidiedatabank
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