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Overzicht van de
steunmaatregelen energie
1. Advies voor kmo’s
•Energiescan (!)
http://www.vlaio.be/artikel/wat-rationeel-energiegebruik-hoe-kan-de-energiescan-uhelpen

•koala energieadvies
http://www.vlaio/koala

•kmo-portefeuille
www.kmo-portefeuille.be

1.a. energiescan
Voorlopig niet beschikbaar
Waarschijnlijk opnieuw vanaf november 2016
1.b. koala
Scan + implementatieadvies voor hotels, jeugdverblijven,
meetingcentra, vakantie- en attractieparken
Contact: koala@vlaio.be – www.vlaio.be/koala
1.c. kmo-portefeuille
40% steun voor advies (max. 10.000 euro) voor ko
30% steun voor advies (max. 15.000 euro) voor mo
Minimaal (technisch) economisch advies plus actieplan – geen
engineering en niet verplicht en niet repetitief – niet louter
metingen.

2. Investeringen
verhoogde
investeringsaftrek
•ecologiesteun >

ecologiepremie plus
strategische ecologiesteun

•groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
•groene warmte, diepe geothermie,
restwarmte, biomethaan

REG-premies

Verhoogde investeringsaftrek
voor energieinvesteringen - VIA
Wat
De belastbare winst van een onderneming in België kan
verminderd worden met een bepaald percentage van
investeringen in de verhoging van de energie-efficiëntie van
bestaande gebouwen en in gebruik zijnde processen,
warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie vermeld in 6
groepen met 12 categorieën.

Voor een aantal investeringen wordt in de berekening van de aftrek
ook rekening gehouden met het energiebesparingspercentage.
Aanslagjaar 2017 : 13,5% aftrek

Voorwaarden
• niet forfaitair belast
• digitale aanvraag fiscaal attest ten laatste 3 maanden
na afsluiten fiscaal boekjaar onderneming + binnen een maand per
post kopie facturen, verklaring van waarheid, …
• vaste activa uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit
• gebruiksrecht niet aan een derde overdragen via leasing, erfpacht,
opstal of enig andere overdracht van onroerend recht
• overdracht gebruiksrecht enkel toegelaten aan een derde die ook in
aanmerking komt en niet zelf afstaat
• afschrijven op minimum 3 jaar en niet bestemd voor wederverkoop
• bedrijfsexploitatie in het Vlaams Gewest
• niet wettelijk verplicht
• investeringen:
• in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
• materieel inclusief plaatsing

12 categorieën in 6 groepen

Verbetering bestaande gebouwen (>5j) en bestaande processen (>3j)
• Isolatie en hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkel glas
• Isolatie van leidingen en processen : (*)
• Reductie ventilatieverlies (tochtsassen, automatisch snelsluitende poorten …)
• Energieoptimalisatie van verbrandings-, verlichtings-, verwarmings-, klimatisatieapparatuur : (*)
• Warmterecuperatie
• Energieoptimalisatie van industriële productieprocessen (frequentiesturing, HRmotoren, …) : (*)
Duurzame energieopwekking
• Warmtekrachtkoppeling
• Biomassa ketels
• Warmtepompen, PV-systemen, zonneboilers, windturbines, geothermie …
(*) : aftrekpercentage toegepast op het energetisch verbeteringspercentage van de investering

Ecologiesteun:
‘ecologiepremie plus – EP+’
Wat
Ondernemingen verkrijgen steun voor ‘generieke’ investeringen in
milieuvriendelijke, energiebesparende en hernieuwbare energie
spitstechnologieën vermeld op de limitatieve technologielijst (LTL-EP+)

Wie
kmo en go (EU-definitie)

Voorwaarden
• digitale aanvraag

vóór de start van de investering

• start ten vroegste op eerste dag van de maand na de aanvraag
• start binnen de 6 maanden na goedkeuring steun gevolgd door afronding na 3 jaar
• ondertekend energiebeleidsovereenkomst (EBO) indien Eprimair>=0,1 PJ

• binnen één maand na aanvraag de gevraagde documenten bezorgen
• afschrijven op minimum 3 jaar en na realisatie 5 jaar behouden
• bedrijfsexploitatie in het Vlaams Gewest
• enkel voor het beroepsgedeelte
• investeringen: materieel exclusief plaatsing
• niet gratis of onder bezwarende titel aan derden verstrekken
• technologieën die geen recht hebben op GSC en WKC

• aankoop of financiële leasing
• nieuwe en tweedehands (nog geen EP verkregen)

Vb. Elektrische warmtepomp met bodem als warmtebronsysteem
(bodem/watersysteem) - LTL EP+ 1 juli 2015
kmo-steun :
(25% + ecobonus 3/5/10%) x 40% = 10 tot 14% netto
Technologienr.
100089

Naam techniek
Elektrische warmtepomp met bodem als warmtebronsysteem
(bodem/watersysteem)

Uitleg
Geothermische warmtepompen komen enkel in aanmerking indien ze minstens
voldoen aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese
Commissie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de
toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- en gasabsorptie
warmtepompen. Concreet betekent dit dat de COP (gemeten volgens EN 14511
onder de vermelde condities) minimum 4,3 moet zijn (brontemperatuur 0°C,
afgiftetemperatuur 35°C). Deze technologie kan op zichzelf aangevraagd worden in
geval van een horizontaal captatienet in de bodem (zie essentiële componenten) of in combinatie
met boorgat-energieopslag (T1314). (Voor andere elektrische warmtepompen: zie T 100069).
Meerkost
40%
Energiegetal
9

A

kmo%

go

25%

12,5%

Essentiële componenten
• Warmtepompsysteem (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel); eventueel in
combinatie met een horizontaal captatienet als warmtebronsysteem

Ecologiesteun:
‘strategische ecologiesteun - STRES’
Wat
Ondernemingen verkrijgen steun voor ‘strategische bedrijfseigen’
investeringen in milieuvriendelijke, energiebesparende en hernieuwbare
energie spitstechnologieën.
Strategisch
• globale energie/milieuoplossing met gesloten kringlopen en proces
geïntegreerde oplossingen
• globale visie over duurzaam energiegebruik/milieu
• generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen nastreven

Wie en Voorwaarden

• Idem als bij ecologiepremie plus
• Minimum project: 3 miljoen euro (ook gezamenlijke aanvraag)
• Voor hoofdzakelijk (+50%) niet gestandaardiseerde technologieën (geen LTL-EP+)
Aandeel investeringen in aanmerking voor ecologiepremie plus (LTL-EP+) minder
dan 50%
Voorbeelden
Procedure
Aanvraag in drie stappen :
• Toetsing strategische karakter
• Ontvankelijkheid
• Technologische haalbaarheidsstudie met ecologische meerkost

www.ecologiepremie.be > strategische ecologiesteun - 0800-20 555 (Agentschap
Innoveren & Ondernemen)
Steunpercentage: 20 tot 40%

REG-premies distributienetbeheerders
Wat
Professionele verbruikers kunnen voor bepaalde energiebesparende en
hernieuwbare energie investeringen in niet-woongebouwen, een REGpremie krijgen van hun elektriciteitsdistributienetbeheerder Eandis of
Infrax … of van hun lokaal elektriciteitsvervoersnetbeheerder Elia (<70
kV).
Premies 2016 - Eandis of Infrax
• premies 2016 zijn enkel geldig voor eindfacturen in 2016

• aanvraag premie geldig tot 12 maanden na factuurdatum
• indien meerdere facturen dan groeperen in één aanvraag met enkel
de facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar
• geen investeringen in groene stroom en WKK-installaties

Premies 2016 – DNB’s Eandis en Infrax
Gebouwen aangesloten op het E-net vóór 1/1/2006

• dakisolatie 6 tot 8 euro/m2, muurisolatie 6 of 15 euro/m2,
vloerisolatie 6 euro/m2
• HR-beglazing 12 of 15 euro/m2
• relighting tot 20.000 euro (relighting rekenblad)

Gebouwen aangesloten op het E-net vóór 1/1/2014 of
stedenbouwkundige aanvraag vóór 1/1/2014
• warmtepomp (die niet actief kunnen koelen) tot 60.000 euro

• zonneboiler tot 10.000 euro (200 euro/m2 collectoroppervlakte)

REG-premie na energiestudie voor energiebesparende
investeringen in gebouwen die minstens 5 jaar oud zijn
Voor investeringen aan gebouwen en technieken/processen in
gebouwen
3,5 ct/kWh primair – 25.000 euro per thema – terugverdientijd
langer dan 2 jaar
nieuwe installaties/uitbreidingen : alleen de meerkosten en de
meerbesparing tov de standaardinvestering in rekening brengen
(TVT IRR rekenblad)
> www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit
Info en aanvraag: www.eandis.be – www.infrax.be > REGpremies 2016
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Groenestroomcertificaten – GSC
www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Warmtekrachtcertificaten – WKC
www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Investeringssteun groene warmte ≥1MW,
diepe geothermie ≥5MW
restwarmte en biomethaan
www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Meer informatie
•

www.subsidiedatabank.be

•

www.kmo-portefeuille.be

•

www.ecologiepremie.be

•

www.energiesparen.be

►

Bel gratis 0800 20 555

►

www.vlaio.be - info@vlaio.be

