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Hoofdstuk 6 
Duurzaamheid van de Vlaamse 
economie versterken 

A. Ecologiepremie Plus (EP) en strategische ecologiesteun 

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die hun productieproces willen 
vergroenen door te investeren in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken. Het Agentschap Innoveren 
& Ondernemen neemt  een deel van de extra kost die een dergelijke investering meebrengt op zich In 2019 
werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 423 steunaanvragen goedgekeurd voor 
een totaal subsidiebedrag van 16.937.295,42 euro en een investeringsbedrag van 79.607.808,24 euro. 

De strategische ecologiesteun heeft dezelfde doelstelling als de ecologiepremie. In dit geval gaat het over 
grotere specifieke investeringsprojecten op maat van een bedrijf. In 2019 werden er zes steunaanvragen 
goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 7.546.080,90 euro en een investeringsbedrag van 
84.385.314,00 euro. 

Bij begrotingsopmaak 2020 werd een budget voorzien van 25,186 miljoen euro voor ecologiesteun. 

B. Promotie- en demonstratiecentrum van milieu- en energievriendelijke 
technologieën (PRODEM) 

PRODEM is een steunmaatregel voor kmo’s om via het onderzoekscentrum VITO milieu- of 
energietechnologieën te evalueren. Ontwikkelaars kunnen via PRODEM hun nieuwe technologieën testen in 
een reële situatie. Eindgebruikers kunnen PRODEM gebruiken voor het zoeken van milieu- en 
energievriendelijke technologieën en het implementeren ervan in hun bedrijfsvoering. Door de steun van de 
Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgen kmo’s minstens 66% 
subsidies voor de kosten van een haalbaarheidsstudie, een test op laboratoriumschaal, een piloottest of een 
test op het vlak van milieu of energie. 

C. Eco-efficiëntie, Eco-efficiëntiescan en materialenscan 

De voorbije jaren werd door OVAM aan geïnteresseerde bedrijven een eco-efficiëntiescan aangeboden. Door 
een online eco-efficiëntiescan ontdekken bedrijven hun eco-efficiëntiemogelijkheden. Door de verschuivende 
focus van het beleid en het bedrijfsleven naar duurzaam materialenbeheer, biedt VLAIO in nauwe 
samenwerking met OVAM ook een materialenscan aan. Bij begrotingsopmaak 2020 is er een budget van 
35.000 euro voorzien. 

D. Groenestroom- en warmte-krachtcertificaten 

Sinds 2002 is in Vlaanderen een systeem van groenestroomcertificaten (GSC) van kracht ter ondersteuning 
van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Dit systeem bestaat uit 2 delen: 

1. Enerzijds krijgen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, 
biomassa en biogas (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of 
verbranding van houtafval), … GSC’s die kunnen aangevraagd worden bij het Vlaams 
Energieagentschap. 

2. Anderzijds moeten elektriciteitsleveranciers / toegangshouders een bepaald aantal GSC’s (het 
quotum) inleveren bij de VREG. Een toegangshouder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
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die een contract heeft gesloten met een netbeheerder, beheerder van het transmissienet of 
beheerder van het vervoersnet met betrekking tot de toegang tot diens net op een bepaald 
toegangspunt. 

Er geldt een gelijkaardig systeem voor warmte-krachtcertificaten, die worden toegekend voor primaire 
energiebesparing. Beide certificatensystemen moeten  ertoe bijdragen dat de vooropgestelde doelstellingen 
worden gerealiseerd. In 2018 werden er binnen deze certificatensystemen meer dan 6,4 miljoen GSC’s 
uitgereikt (voor een groenestroomproductie van 8,5 TWh) en 8,5 TWh primaire energie bespaard waarvoor 
ook meer dan 5,2 miljoen warmte-krachtcertificaten werden uitgereikt. De minimumwaarde voor nieuwe 
projecten bedraagt 93 euro per groenestroomcertificaat en 31 euro per warmtekrachtcertificaat.  

Uitgaande van de ruwe benadering dat installaties met een vermogen groter dan 10kW toe te schrijven zijn 
aan bedrijven, staan er eind 2019 7215 zonnepanelen-installaties bij Vlaamse bedrijven. Dit zijn er ca. 507 
meer dan in 2018. Daarnaast stegen ook de overige groenestroomproductie-installaties en de 
warmtekrachtinstallaties. Concreet waren er eind 2019 in Vlaanderen 716 overige groenestroomproductie-
installaties en 897 warmtekrachtinstallaties waarvoor Vlaamse bedrijven certificaten ontvingen. 

E. Calls groene warmte 

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe groenewarmte-installaties, 
restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen via een oproep subsidies 
ontvangen. Deze steun is niet cumuleerbaar met het groenestroom- of WKK-certificatensysteem of de 
ecologiepremie. 

De ontvankelijke investeringsprojecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag 
wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe 
opgebruikt is. Voor de calls is een jaarlijks budget van 10 miljoen euro beschikbaar. 

F. Investeringssteun voor kleinschalige windturbines en voor micro-WKK 

Sinds 2018 is een nieuwe steunregeling beschikbaar voor de plaatsing van WKK tot 10 kW en voor de plaatsing 
van windturbines van 10 tot 300 kW. Deze installaties komen niet langer in aanmerking voor 
groenestroomcertificaten. De steunregelingen worden beschreven op energiesparen.be. De steun voor 
kleinschalige windturbines wordt toegekend via een oproep en selectieprocedure. 

G. Vlaams EnergieBedrijf  

Het Vlaams EnergieBedrijf heeft als missie de publieke sector op vlak van energie te ontzorgen, duurzamer 
en efficiënter te maken. Ten eerste door centraal en goedkoper energie aan te kopen. Ten tweede door 
energiedata te centraliseren en ermee aan de slag te gaan. Ten slotte door overheidsinstellingen en lokale 
besturen te begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie.  

H. Ecologisch en veilig transport van goederen  

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de 
weg (EVT) komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid. De steunmaatregel ging op 20 
november 2017 van start. Hij wordt door het Departement Mobiliteit & Openbare Werken gecoördineerd en 
gefinancierd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen staat in voor het operationeel beheer. 

De EVT-steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie 
kalenderjaren 2017, 2018 en 2019. In 2019 werden er 2.163 steunaanvragen 2019 uitbetaald op de begroting 
2019 voor een totale subsidie van 26.480.773,32 euro. Daarnaast werden 1.163 steunaanvragen 2019 uitbetaald 
op de begroting 2020 voor een totale subsidie van 18.984.509,56 euro wegens overschrijding van de begroting 
2019. 
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