
vo
m

 in
fo

 0
1/

23

12

THEMA

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit 

tegen 2050 te bereiken, is het van belang 

dat ook ondernemingen zuinig omsprin-

gen met energie. Hiervoor werden een 

aantal instrumenten ontwikkeld, afhankelijk 

van de grootte, het energiegebruik, … van 

de ondernemingen.  Daarnaast kunnen 

ondernemingen ook beroep doen op ver-

schillende financiële tegemoetkomingen.

ENERGIE-EFFICIËNTIE  
VERBETEREN

Zowel kleine, middelgrote als grote on-

dernemingen kunnen heel wat maatrege-

len nemen om de energie-efficiëntie van 

hun onderneming te verbeteren.

ENERGIEGEBRUIK VER-
MINDEREN

Verplichtingen voor niet-residentiële ge-

bouwen:

• Renovatieverplichting

• Verplicht EPC

PV-verplichting voor grootverbruikers 

vanaf 2025:

• Zonnepanelen

• Eigen productie opdrijven

Charter energiebesparing ondernemingen:

• economische, ecologische en maat-

schappelijke verantwoordelijkheid

FINANCIËLE STEUNMAAT-
REGELEN

Ondernemingen die investeren in ratio-

neel energiegebruik of groene energie, 

kunnen subsidies, premies, steun of advies 

krijgen van verschillende instanties.

Subsidies aan ondernemingen voor ener-

giebesparende maatregelen

• Steun, advies en premies

Call groene warmte, restwarmte en ener-

gie-efficiënte stadsverwarming

• Procedure voor een steunaanvraag

• Resultaten

Call groene stroom

• Steun voor middelgrote PV-installaties

• Steun voor kleine en middelgrote wind-

turbines

EU EMISSIEHANDELSSYS-
TEEM (EU ETS)

Het Europese Emissiehandelssysteem 

(‘Emissions Trading System’ of EU ETS) 

is een cap-and-trade systeem: installaties 

onder het systeem moeten voor elke ton 

CO
2
 uitstoot één emissierecht indienen.

HET VERMINDEREN VAN 
F-GASSEN

Alles over de regelgeving, inventaris van de 

uitstoot, wat te doen bij mogelijke onregel-

matigheden, verdunning van de ozonlaag, 

… vindt u op de webpagina ‘F-gassen’.

CARBON CAPTURE UTI-
LISATION AND STORAGE 
(CCUS)

Carbon Capture Utilisation and Storage- 

kortweg CCUS - is een belangrijke kli-

maatmaatregel voor de industrie. Bij deze 

technologie wordt in een eerste stap CO
2 

afgevangen bij voornamelijk industriële 

processen. Na opzuivering, wordt de CO
2 

via een schip of een pijpleiding getranspor-

teerd, met het oog op de permanente op-

slag in de geologische ondergrond (CCS) 

of voor verwerking in producten (CCU). 

In navolging van gezaghebbende internati-

onale organisaties zoals het internationaal 

Energie Agentschap en het VN-klimaatpa-

nel IPCC, ziet Vlaanderen CCUS als een 

deel van de oplossing om de ambitieuze 

klimaatdoelstellingen te halen. Vlaanderen 

beschikt over de knowhow om de CCUS-

technologie te ontwikkelen en toe te pas-

sen. Bovendien herbergt Vlaanderen ver-

schillende industriële bedrijven en havens 

van wereldformaat op een kleine opper-

vlakte, waardoor we het CO
2
-transport 

efficiënt kunnen organiseren.

Meer info over deze maatregelen vindt u 

op de website:

https://www.vlaanderen.be/veka/beleid/

energie-en-klimaatbeleid-voor-onderne-

mingen

Energie- en klimaatbeleid voor 
Vlaamse ondernemingen Bron: 

Vlaams Energie en Klimaatagentschapi


