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1 CONTEXT 

1.1 HET EUROPESE BELEIDSKADER 

Om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2°C heeft de Europese Raad zich achter de EU-

doelstelling geschaard om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen 

ten opzichte van 1990. Op 8 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling 

‘Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050’ (COM (2011) 112 definitief). Uit 

de analyse van verschillende scenario's blijkt dat een vermindering van de EU-uitstoot tot 40% en 60% 

onder het niveau van 1990 een kostenefficiënt perspectief is voor respectievelijk 2030 en 2040. 

Naast deze routekaart heeft de Europese Commissie ook werk gemaakt van een regelgevend kader. In 

eerste instantie is er het Europees Klimaat- en Energiepakket 2020 - een set van bindende 

wetgevende initiatieven die invulling moeten geven aan de volgende Europese klimaat- en 

energiedoelstellingen: 

 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990 

(bindende, intern Europese doelstelling met onderverdeling in nationale doelstellingen). Deze 

doelstelling wordt opgesplitst tussen ETS (-21% t.o.v. 2005) en niet-ETS sectoren (-15% t.o.v. 

2005); 

 een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tot 20%; 

 een verbetering van de energie-efficiëntie met 20%. 

Tijdens de Europese Raad van 23-24 oktober 2014 nam de Europese Raad ook een beslissing over 

het kader voor het klimaat- en energiebeleid 2030. Onder meer de volgende krachtlijnen voor 2030 

werden goedgekeurd: 

 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% ten opzichte van 1990 

(bindende, intern Europese doelstelling met onderverdeling in nationale doelstellingen). Deze 

doelstelling wordt opgesplitst tussen ETS (-43% t.o.v. 2005) en niet-ETS sectoren (-30% t.o.v. 

2005); 

 ten minste 27% aandeel hernieuwbare energiebronnen in de Europese energieconsumptie 

(bindend op Europees niveau);  

 een verbetering van de energie-efficiëntie met 27% (indicatieve doelstelling op Europees niveau). 

Deze doelstellingen zullen niet worden vertaald in een bindende nationale doelstelling, maar moeten 

worden bereikt door een nader uit te werken ‘governance systeem’. Dit systeem heeft als uitgangspunt 

dat verschillende doelstellingen bereikt moeten worden door middel van gestroomlijnde nationale 

bijdragen die de periode 2021-2030 dekken en moet het mogelijk maken om resultaten te boeken op 

het vlak van de 5 dimensies van de Energie-Unie, nl: 

 energie-efficiëntie die zorgt voor een beperking van de vraag; 

 het koolstofarm maken van de economie; 

 bevoorradingszekerheid, solidariteit en vertrouwen; 

 een volledige geïntegreerde energiemarkt; 

 onderzoek, innovatie en competitiviteit. 
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De verdere uitwerking van dit governance-systeem vormt momenteel nog het voorwerp van 

besprekingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten. De eerste discussienota van de 

Commissie stelt dat (1) de lidstaten geïntegreerde nationale plannen uitwerken voor de post-2020 

periode en (2) een tweejaarlijkse rapportering plaatsvindt over de implementatie van deze plannen. De 

nationale plannen zouden een belangrijk instrument vormen voor het stroomlijnen en het integreren 

van het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten in de periode van 2021 tot 2030. Wat betreft 

energie-efficiëntie zouden de nationale plannen moeten verduidelijken tot welke resultaten het 

beoogde beleid zal leiden. Deze resultaten moeten de overeengekomen EU-doelstellingen 

weerspiegelen. De Commissie zou de nationale plannen dan aggregeren en vergelijken met de 

doelstelling op EU-niveau. Op basis van het overleg met de lidstaten zal de Europese Commissie in 

2016 een wetgevend voorstel publiceren over de concrete verdere uitwerking van het governance 

systeem. 

De Europese Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) verwijst naar het belang van energie-efficiëntie 

bij KMO’s en legt een aantal verplichtingen op aan de lidstaten voor de doelgroep van de KMO’s: 

 De meeste ondernemingen in de Unie zijn KMO’s. Zij vertegenwoordigen een enorm 

energiebesparingspotentieel voor de Unie. Om KMO’s te helpen energie-efficiëntiemaatregelen 

vast te stellen, moeten de lidstaten een gunstig kader uitwerken dat hen technische bijstand en 

gerichte informatie biedt (overweging 41). 

 De lidstaten ontwikkelen programma's om KMO’s aan te zetten energie-audits te laten uitvoeren 

en de aanbevelingen van die audits te implementeren (artikel 8). 

1.2 HET VLAAMSE REGEERAKKOORD 

In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 zijn met betrekking tot het bevorderen van de energie-

efficiëntie van KMO’s onderstaande passages terug te vinden: 

Hoofdstuk XII Energie en Klimaat 

 “In het energiebeleid trekt de Vlaamse Regering voluit de kaart van de energie-efficiëntie.” 

  “Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven 

energie-efficiënter te maken”.  

1.3 VISIE 2050 

Het document Visie 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 18 september 2015, bestempelt de transitie naar een koolstofarme samenleving 

en energiesysteem als één van de uitdagingen voor 2050. Energietransitie is één van de zeven 

geselecteerde transitieprojecten. De Vlaamse Regering wil hierbij inzetten op de transitie naar een 

koolstofarm energiesysteem dat maximaal hernieuwbaar is en voorziet in een realistische energiemix. 

Hierbij wordt ook gestreefd naar maximale energie-efficiëntie in alle sectoren. 
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1.4 BEDRIJVEN ALS DOELGROEP VAN HET VLAAMS ENERGIEBELEID 

Het Vlaamse energiebeleid heeft tot op heden steeds sterk de focus gelegd op het verbeteren van de 

energie-efficiëntie bij grote energie-intensieve bedrijven. Met de huidige energiebeleids-

overeenkomsten wordt bijvoorbeeld meer dan 80% van het industrieel energieverbruik gevat. Op zich 

een logische keuze; door de schaalgrootte van deze bedrijven levert een energie-efficiëntieverbetering 

in één van deze bedrijven vaak meer resultaat op dan tientallen kleinere investeringen in bedrijven 

buiten deze doelgroep.  

De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) zijn in vele opzichten het spiegelbeeld van deze 

grote ondernemingen: het gaat om een grote en vooral zeer diverse groep van ondernemingen en dit 

zowel qua omvang als sector waarin de bedrijven actief zijn. Energiebesparingen binnen deze 

doelgroep kunnen nochtans een aanzienlijke bijdrage leveren tot de realisatie van de Vlaamse energie-

efficiëntie- en klimaatdoelstellingen. Voor de bedrijven biedt een sterkere focus op meer energie-

efficiëntie dan ook volgende opportuniteiten: 

 Lagere energiekosten. 

 Energiebesparende investeringen brengen lokale omzet en tewerkstelling met zich mee. 

 Het versterken van de innovatieve capaciteit inzake producten en maatregelen die de energie-

efficiëntie verbeteren, kan exportmogelijkheden creëren. 

Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor een actieplan voor het bevorderen 

van energie-efficiëntie in KMO’s en kantoren goed. Er werd gekozen om voornamelijk binnen de 

structuren van de bestaande ondersteuningsmechanismen te werken en deze beter af te stemmen op 

de noden van de doelgroep KMO’s, zonder inzet van bijkomende middelen. 

Het sensibiliserings- en stimuleringsbeleid naar de doelgroep KMO’s toe, heeft tot op heden nog niet 

het verhoopte resultaat opgeleverd. De uitdaging is dan ook erg groot: voor de meeste KMO’s nemen 

de energiekosten slechts een relatief beperkt aandeel van de bedrijfskosten voor hun rekening. 

Hierdoor is de energieproblematiek voor nogal wat KMO’s geen topprioriteit. Komt daar nog eens bij 

dat de return op een investering in energie-efficiëntie meestal een stuk lager is dan een investering in 

de core-business van de onderneming. 
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2 OMSCHRIJVING DOELGROEP ACTIEPLAN 

2.1 AANTAL BEDRIJVEN IN VLAANDEREN 

Volgens de laatste cijfers van GRAYDON zijn er in 2015 in Vlaanderen 627.000 bedrijven actief
1
. Dit 

betreft vennootschappen en eenmansbedrijven. Van 543.000 kon voldoende data worden gevonden 

om te verwerken in de bijgevoegde figuur.  

Figuur 1 toont in de eerste plaats het belang van de dienstenbedrijven die ongeveer 80% van alle 

bedrijven voor hun rekening nemen. Industrie en bouw nemen elk 26.824 en 67.035 ondernemingen 

voor hun rekening of respectievelijk 5% en 12% of samen 17% van het totaal aantal bedrijven
2
. Binnen 

de industrie vertegenwoordigen metaal- en voedingsnijverheid samen meer dan 10.000 bedrijven. 

 

Figuur 1: Aantal bedrijven in de verschillende deelsectoren van de industrie in Vlaanderen 

2.2 AANTAL KMO’S IN VLAANDEREN 

Een inschatting van het aantal KMO’s kon worden afgeleid door de Graydoncijfers te combineren met 

deze van Eurostat. 

                                                                 

1
 Graydon, Evoluties in het bedrijvenlandschap. 

2
 In vergelijking met de Eurostat cijfers was de Graydon-inschatting van het aantal bedrijven dat actief 

is in de drukkerij- en uitgeverijsector aan de hoge kant (cf. 7.512 bedrijven). Een Vlaams cijfers voor 

deze sector werd afgeleid op basis van de Eurostat-cijfers. 
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Tabel 1: Aantal KO’s, MGO’s, GO’s per deelsector in Vlaanderen. 

De tabel bevestigt dat ook in de industrie en bouwnijverheid kleine ondernemingen (KO) erg talrijk 

vertegenwoordigd zijn: 99,5% van alle bedrijven in de bouw en 95,6% van alle industriële bedrijven 

hebben een werknemersbestand dat kleiner is dan 50 werknemers. Het aantal middelgrote 

ondernemingen telt op tot respectievelijk 931/301 bedrijven in de industrie en de bouwnijverheid, goed 

voor 3,5%/0,4% van alle bedrijven in beide sectoren. Binnen de industrie zijn er grote verschillen vast 

te stellen. Zo wordt de chemienijverheid gekenmerkt door een relatief groot aantal MGO’s & GO’s, net 

als bijvoorbeeld de voedingsnijverheid.  

2.3 ENERGIE EN KMO’S: VERSCHEIDENHEID OP ALLE VLAK 

2.3.1 Raming van het energieverbruik. 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot het energieverbruik van de KMO’s in de industrie en de 

bouw is niet voorhanden. Gelukkig is er de energiebalans die jaarlijks door het VITO wordt opgemaakt 

en ook het energieverbruik van de industrie (miv. Bouw) in kaart brengt. Het specifiek energieverbruik 

van KMO’s is niet meteen voorhanden maar kan indirect worden afgeleid door het verbruik van 

bedrijven die een benchmark- of auditconvenant hebben afgesloten in mindering te brengen van het 

totaal energieverbruik van een specifieke sector. Dit soort bedrijven heeft immers per definitie een 

groot energieverbruik. Op basis van dergelijke analyse komt het VEA tot een primair energieverbruik 

van ongeveer 55 PJ dat kan worden toegeschreven aan niet benchmark/auditbedrijven. 

Nadeel van de energiebalans is dat er wordt gewerkt met erg grote deelsectoren en dat er ook geen 

verder onderscheid wordt gemaakt op basis van de grootte van de KMO’s: er blijft nochtans een groot 

verschil bestaan tussen een kleine onderneming (KO) met bijvoorbeeld 2 werknemers en een 

middelgrote onderneming (MGO) met 200 werknemers. Om hier toch rekening meet te kunnen 

houden, werd een koppeling gelegd tussen de productiestatistieken die jaarlijks door de FOD 

Economie worden verzameld en de energiebalans van het VITO. Voor een groot aantal deelsectoren 

(NACE-codes) verzamelt de FOD Economie informatie over de omzet, de aankoop van goederen en 

diensten, de bruto toegevoegde waarde alsook de tewerkstelling van de verschillende bedrijven. 

Vlaanderen Totaal KO MGO GO %KO %MGO %GO

Bouw 67,035 66,702 301 32 99.5% 0.4% 0.0%

Metaalproducten 5,719 5,541 153 25 96.9% 2.7% 0.4%

Voeding, drank & tabak 4,939 4,735 159 44 95.9% 3.2% 0.9%

Drukkerijen/uitgeverijen 2,540 2,512 27 2 98.9% 1.1% 0.1%

Andere industrie 2,423 2,405 16 2 99.2% 0.7% 0.1%

Textiel/kleding/leder 2,270 2,159 93 18 95.1% 4.1% 0.8%

Hout/verwerking 1,722 1,700 20 2 98.7% 1.2% 0.1%

Meubelindustrie 1,691 1,656 32 2 98.0% 1.9% 0.1%

Machinebouw 1,316 1,215 82 19 92.3% 6.2% 1.5%

Chemie/kunststoffen 1,261 1,045 156 61 82.9% 12.3% 4.8%

Electrotechniek & computers 1,152 1,040 85 28 90.3% 7.3% 2.4%

Bouwmaterialen 1,141 1,071 55 16 93.8% 4.8% 1.4%

Automobiel 440 392 30 18 89.1% 6.8% 4.0%

Papier 210 176 23 11 83.6% 10.9% 5.5%

Totaal industrie 26,824 25,646 931 248 95.6% 3.5% 0.9%

Totaal industrie & bouw 93,859 92,347 1,232 280 98.4% 1.3% 0.3%
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Interessant daarbij is dat de gegevens ook nog eens worden opgesplitst naar een aantal 

grootteklassen van bedrijven. Zo onderscheidt de FOD bedrijven met minder van 9 werknemers, 

tussen 10–19, 20-49, 50-249 en meer dan 250 werknemers. In de veronderstelling dat KMO’s 

gelijkgesteld kunnen worden aan de bedrijven met minder dan 250 werknemers krijgt men zo een 

gedetailleerd zicht van het belang van KMO’s in de diverse NACE-groepen. De meest recente cijfers 

hebben betrekking op 2014. Tot en met 2006 verzamelde de FOD ook apart informatie over het 

energieverbruik voor elk van deze NACE-klassen. Voor recentere jaren is deze informatie niet langer 

beschikbaar. Om toch een benadering te krijgen van het relatief energieverbruik van KMO’s in 2014 

werden de 2006-cijfers geëxtrapoleerd naar 2014 op basis van de omzetevolutie tussen beide jaren. 

Om consistentie te behouden met de VITO energiebalans van 2014 werd het totaal energieverbruik – 

dus zowel grote bedrijven als KMO’s - van bouw/industrie in PJ uit de energiebalans als startpunt 

genomen om het specifieke energieverbruik in PJ per NACE-klasse af te leiden
3
. De uitkomst lijkt 

betrouwbaar; op basis van bovenstaande analyse bekomen we een energieverbruik van 56,6 PJ voor 

de KMO’s die actief zijn in de bouw en industriële sector of met andere woorden quasi gelijk aan de 55 

PJ die door het VEA werd afgeleid.  

 

Tabel 2: Raming energieverbruik KMO’s in de verschillende deelsectoren (2014) 

                                                                 

3
 De productiestatistiek van de FOD Economie heeft betrekking op Belgische bedrijven. Om een 

verdeling naar het Vlaams gewest te maken, werd de data geregionaliseerd op basis van de 

tewerkstelling. De productiestatistiek bevat namelijk een inschatting van de tewerkstelling per 

deelsector. Dit cijfers werd vervolgens gekoppeld door deze tewerkstelling te koppelen met de 

datareeksen die worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en waar wel 

een regionale opsplitsing van de tewerkstelling wordt gemaakt. 

Deelsector
Energieverbruik 

KMO's in PJ

10 Voedingsnijverheid 8.9

11 Drankennijverheid 0.4

12 Tabak 0.1

13 Textiel 2.4

14 Kleding 0.2

15 Leder & lederwaren 0.1

16 Houtindustrie muv meubelen 1.4

17 Papier & papierwaren 1.3

18 Drukkerijen 1.0

20 Chemische producten 15.1

21 Farmacie 0.0

22 Rubber of kunststof 2.4

23 Keramiek, cement, … 4.1

24 Metalen in primaire vorm 2.7

25 Producten van metaal 4.2

26 ICT, electronica, optica 0.4

27 Elektrische apparatuur 0.3

28 Machines & werktuigen, n.e.g. 0.9

29 Auto’s & aanhangwagens 0.3

30 Andere transportmiddelen 0.0

31 Vervaardiging van meubelen 1.6

32 Overige industrie 0.9

Totaal industrie 48.4

Bouwnijverheid 8.3

Totaal industrie & bouw 56.6
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2.3.2 Sectorafhankelijk maar grote energieverbruiken in een beperkt aantal sectoren 

De focus van het actieplan energie-efficiëntie bij KMO’s ligt dus bij kleine en middelgrote 

ondernemingen. Helaas is het onmogelijk om een grootste gemene deler te trekken die van toepassing 

is voor alle bedrijven die tot de doelgroep behoren. Sterker nog, als er überhaupt sprake is van een 

rode draad, dan is het vooral de verscheidenheid tussen de bedrijven die de KMO-doelgroep typeert. 

Een kleine onderneming (KO) (met minder dan 9 werknemers) in de voedingsnijverheid is totaal 

verschillend van een middelgrote onderneming met 200 werknemers in de kunststofverwerkende 

nijverheid, nochtans behoren ze beiden tot de doelgroep van de KMO’s.  

Deze verscheidenheid geldt eveneens wanneer het over energetische dimensie van deze KMO’s gaat. 

Bepaalde processen die typisch zijn aan een bepaalde NACE-code vergen nu eenmaal meer/minder 

energie om een product te maken. Dit vertaalt zich ook in het relatief energieverbruik in de 

verschillende deelsectoren zoals duidelijk wordt geïllustreerd aan de hand van Figuur 2. 

 

Figuur 2: Energieverbruik van grote bedrijven versus KMO’s in de verschillende NACE-

deelsectoren (2014, PJ) 

Het is niet echt verwonderlijk om vast te stellen dat de meeste energie wordt ingezet in de chemische 

nijverheid en de basismetallurgie. Het overgrote deel van dit energieverbruik is echter wel voor 

rekening van grote ondernemingen (zie hiervoor Figuur 2 & Figuur 3).  

 



 

Actieplan energie-efficientie KMO's 

Eindrapport 

PR109157 – Antoon Soete/ Floor Apers –07/11/2016 

FINAAL 

CONFIDENTIAL 

13 / 82 

 

 

 

Figuur 3: Aandeel KMO’s in het energieverbruik in de verschillende NACE-deelsectoren 

Sectoren waar KMO’s een groot deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen, zijn de 

tabaksnijverheid, drukkerijen en de meubelnijverheid. In deze sectoren is meer dan 50% van het 

energieverbruik voor rekening van KMO’s (zie Figuur 3).  

Kijken we echter naar het aandeel van KMO’s in de totale industrie, dan is slechts 13% van het totale 

industriële energieverbruik voor rekening van KMO’s. Houden we ook rekening met de bouwsector, 

dan stijgt dit aandeel tot 15%. Sectoren waar KMO’s een groot deel van het energieverbruik 

vertegenwoordigen, hebben eerder een beperkt energieverbruik; het totale plaatje wordt namelijk 

gedomineerd door chemie en basismetallurgie waar een beperkt aantal grote ondernemingen het 

leeuwendeel van het energieverbruik voor hun rekening nemen (zie ook Figuur 2). 

In Figuur 4 wordt nog eens het relatief aandeel van de verschillende deelsectoren in het totale 

energieverbruik van de KMO’s in de industrie (+bouw) afgebeeld. Drie sectoren komen hier op de 

voorgrond: voeding, chemie en de bouwsector. Deze drie sectoren zijn goed voor ongeveer 60% van 

het totale energieverbruik voor rekening van KMO’s. Wat de bouwnijverheid betreft, moet hier worden 

opgemerkt dat een groot deel van het energieverbruik van deze sector bestaat uit off-road verbruik van 

allerhande machines (cf. graafmachines, bulldozers). 
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Figuur 4: Relatief aandeel van de verschillende NACE-klasse in het totaal KMO-energieverbruik 

2.3.3 Middelgrote ondernemingen zetten de toon qua energieverbruik binnen de 

KMO’s 

Niet alleen de sector is belangrijk, ook de feitelijke opsplitsing van KMO’s in kleine versus middelgrote 

ondernemingen varieert sterk in elke NACE-sector zoals blijkt uit Figuur 5. 

 

Figuur 5: Energieverbruik per NACE-subgroep en opgesplitst naar grootteklasse van KMO 

(volgens het aantal werknemers) 
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Waar we reeds konden vaststellen dat de grote ondernemingen een belangrijk deel van het 

energieverbruik voor hun rekening nemen, stellen we vast dat deze logica ook opgaat binnen de 

KMO’s zelf. De kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers vertegenwoordigen slechts 

8,9% van het totale energieverbruik van alle KMO’s wanneer we de bouwnijverheid buiten 

beschouwing laten. Het grootste deel van het energieverbruik of 63,5% is voor rekening van de 

middelgrote ondernemingen (tussen de 50 en 249) werknemers of 30,7 PJ van het industrieel KMO-

verbruik. Kleine ondernemingen daarentegen hebben slechts een energieverbruik van 4,3 PJ, de groep 

met 10-19 werknemers 3,7 PJ en de bedrijven met 20-49 werknemers 9,7 PJ, samen 48,4 PJ. 

Dit betekent dat ook bij de KMO’s een groot deel van het energieverbruik geconcentreerd zit bij een 

relatief beperkt aantal ondernemingen. Op basis van Tabel 1 kunnen we afleiden dat 931 middelgrote 

industriële bedrijven samen een energieverbruik vertegenwoordigen van 30,7 PJ of gemiddeld 0,03 PJ 

per onderneming. Dit aantal is volledig in lijn met een raming van het VEA waarin het energieverbruik 

van bedrijven met een energieverbruik tussen de 0,01 en 0,1 PJ op 34 PJ wordt geschat. Volgens het 

VEA gaat het hierbij om een 1.000-tal bedrijven. 

 

2.4 BESPARINGSPOTENTIEEL IN KMO’S 

In de vorige paragrafen werd voornamelijk gefocust op het energieverbruik in de verschillende 

deelsectoren van de industriële en bouwnijverheid. Dit energieverbruik op zich zegt niets over het 

energiebesparingspotentieel in de verschillende sectoren. Het is niet omdat een bepaalde 

onderneming een hoog energieverbruik heeft dat daar meteen ook een groot besparingspotentieel 

tegenover staat. Het is uiteraard wel zo dat een kleine besparing in een bedrijf met een groot 

energieverbruik al meteen garant staat voor een significante besparing in absolute termen. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de tertiaire sector waar de processen in belangrijke mate kunnen 

worden gekoppeld aan het ruimtegebruik (cf. m2 BVO) is het bovendien veel minder evident om een 

grootste gemeenschappelijke deler te identificeren tussen de industriële processen. Energie-audits bij 

de bedrijven kunnen hier soelaas bieden. In dit kader is het interessant om de samenvattende 

resultaten van de 470 energiescans te bekijken die door het VLAIO in de jaren 2013-2015 werden 

gesubsidieerd
4
. 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van een aantal kengetallen van de energiescans die werden 

uitgevoerd in de verschillende deelsectoren. 154 scans hebben betrekking op KMO’s uit de industriële 

nijverheid; 19 zijn gelinkt aan de bouwnijverheid
5
. Het is duidelijk dat er meer energiescans in bepaalde 

deelsectoren werden uitgevoerd dan in andere. Om toch een representatief cijfer te bekomen voor de 

industrie werden de verschillende energiescans herwogen op basis van het aantal KMO’s in de 

verschillende deelsectoren (cf. Tabel 1). Op deze manier bekomen we een gemiddelde energiefactuur 

                                                                 

4
 http://www.vlaio.be/nieuws/energiescans-kmos-tussen-2013-en-2015 

5
 Het spreekt voor zich dat 154 scans op een totaal van 17.500 KMO’s uit de NACE-deelsectoren of 

0,9% relatief beperkt is. Voor de bouwnijverheid bedraagt dit percentage 0,3% 
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van 207k euro en een besparingspotentieel van 14,7% in de industrie. Voor de bouw bedragen deze 

cijfers respectievelijk 67k euro en 19,1%. 

Met een besparingspotentieel van 15% tot 19% in industrie & bouw lijken er op het eerste zicht 

duidelijk nog een aantal PJ’s aan energiebesparingen mogelijk: 15% op een totaal KMO 

energieverbruik van 55 PJ staat bijvoorbeeld gelijk aan 8,25 PJ. 

 

Tabel 3: Kengetallen energiescans VLAIO (2013-2015) 

Toch moet dit potentieel met de nodige omzichtigheid worden beschouwd. Technisch 

energiebesparingspotentieel staat immers niet noodzakelijkerwijze gelijk met een business case die 

ook economisch steek houdt. In Figuur 6 wordt de relatie afgebeeld tussen het besparingspotentieel 

enerzijds en de terugverdientijd anderzijds. Terugverdientijd wordt afgeleid als volgt: het gemiddeld 

investeringsbedrag voor elke deelsector uit Tabel 3 wordt gedeeld door de energiefactuur te 

vermenigvuldigen met het besparingspotentieel. Op basis van deze tabel zien we effectief dat een 

hoger besparingspotentieel vaak gepaard gaat met relatief belangrijke investeringen, wat zich vertaalt 

in langere terugverdientijden. En als er al energiebesparende investeringen kunnen worden 

geïdentificeerd met een lage terugverdientijd, dan hebben die vaak slechts een beperkte 

energiebesparing als resultaat. 

Algemeen gesteld, kan worden vastgesteld dat in zowat alle deelsectoren de terugverdientijd van 

energiebesparende investeringen meer dan 5 jaar bedraagt, wat voor heel wat KMO’s aan de hoge 

kant is. Nogal wat bedrijven hanteren voor investeringen in hun core-activiteiten terugverdientijden van 

minder dan 3 jaar waardoor investeringen in energiebesparing minder interessant blijken.  

Deze problematiek wordt ook bevestigd door de resultaten van een enquête die eveneens in opdracht 

van het VLAIO werd uitgevoerd bij de KMO’s die een energiescan hadden laten uitvoeren. Uit deze 

enquête blijkt onder meer dat voor 54% van de voorgestelde besparingsvoorstellen de KMO’s nog 

geen investeringsbeslissing hadden genomen. En dat van de resterende 46% slechts in 30% van de 

Sector Type Aantal scans Aantal KMO's

Totaal 

besparings-

potentieel  % 

energie-

factuur

Energiekost 

euro/jaar

Energie-

besparende 

investering 

euro

TVT

bouw Bouw 19 67,035 19.1% 114,742 119,382 5.4

afvalverwerking Diensten 11 18.4% 137,451 94,772 3.7

detailhandel Diensten 19 18.3% 43,893 65,009 8.1

feestzalen-restaurants Diensten 20 14.1% 20,114 19,668 6.9

garage-carrosserie Diensten 9 25.3% 136,376 215,895 6.3

groothandel Diensten 35 19.2% 89,058 139,532 8.2

hotels Diensten 9 31.4% 55,056 118,219 6.8

installateurs Diensten 6 18.7% 21,751 32,776 8.1

kantoren Diensten 28 21.9% 38,845 53,759 6.3

logistiek Diensten 21 16.9% 245,398 232,410 5.6

transport Diensten 9 17.6% 42,985 85,234 11.3

verpakking Diensten 6 20.7% 89,366 188,102 10.2

chemie Industrie 16 561 14.5% 182,646 141,011 5.3

drukkerij Industrie 13 2,540 14.2% 251,557 230,356 6.4

kunststof Industrie 17 700 11.4% 357,761 113,136 2.8

machinebouw Industrie 11 1,316 19.7% 152,788 303,356 10.1

metaalbewerking Industrie 36 5,719 16.1% 208,058 176,492 5.3

schrijnwerkerijen Industrie 21 1,722 20.9% 55,321 130,589 11.3

voeding Industrie 40 4,939 10.4% 233,797 98,240 4.0

Industrie 154 17,497 14.7% 207,624 163,574 5.4
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gevallen de voorgestelde investeringen volledig werden doorgevoerd. Naarmate de complexiteit en 

omvang van de besparingsmaatregel toenam, nam de kans op een effectieve investeringsbeslissing af.  

 

Figuur 6: Relatie tussen besparingspotentieel en terugverdientijd (op basis van energiescans 

VLAIO) 
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SAMENVATTEND: Hoofdstuk 2: Doelgroep 

Ongeveer 56 PJ kan worden toegewezen aan de doelgroep industriële KMO’s (miv 

bouwnijverheid).  

Verscheidenheid tussen de KMO’s is wellicht de grootste gemene deler. 

De verscheidenheid wordt gekenmerkt door sterke verschillen in het energieverbruik tussen de 

verschillende industriële deelsectoren. Daarbij valt het hoog energieverbruik van drie sectoren 

op, in het bijzonder de voedings-, chemische en bouwnijverheid. Samen vertegenwoordigen 

deze bedrijfstakken ongeveer 60% van het totale KMO energieverbruik. 

Binnen elke deelsector zijn er voorts grote verschillen tussen kleine ondernemingen (<10 

werknemers) en de middelgrote ondernemingen (50-249). Middelgrote ondernemingen 

vertegenwoordigen 30,7 PJ of 63,5% van het totale energieverbruik van de industriële KMO’s.  

Op basis van deze analyse is het aan te bevelen om voor een dubbele aanpak te opteren die 

enerzijds focust op de grote groep KO’s met een relatief beperkt energieverbruik/onderneming 

en anderzijds een beleid dat focust op de middelgrote KMO’s en dit omwille van hun belang in 

het totale energieverbruik van de KMO’s. Hierbij gaat het om een relatief beperkte groep van 931 

industriële ondernemingen (1.231 indien ook de MGO’s uit de bouwnijverheid worden 

meegenomen).  

Voorts is het belangrijk om rekening te houden met het specifieke besparingspotentieel in de 

verschillende KMO’s. Op basis van een 500 tal energiescans die werden uitgevoerd in 2013-15 

bij Vlaamse KMO’s blijkt er een energiebesparingspotentieel van 15% in industriële KMO’s en 

19% in de bouw. Technisch besparingspotentieel staat echter niet garant voor een realistische 

business case – nogal wat besparingsmaatregelen vereisen immers aanzienlijke investeringen 

en resulteren bijgevolg in relatief hoge terugverdientijden. Dit is wellicht een belangrijke 

verklaring waarom de meeste KMO’s vooralsnog slechts een klein gedeelte van de 

geadviseerde energiebesparingen hebben uitgevoerd. 
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3 BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN DOELGROEP 

3.1 OP ZOEK NAAR EENHEID IN DE VERSCHEIDENHEID 

De grote verscheidenheid in meerdere dimensies tussen de vele KMO-bedrijven is meteen één van de 

grootste knelpunten om tot een geïntegreerd beleid te komen. Voor de ene groep KMO-bedrijven is 

energiebesparing een “must have”, voor anderen eerder een “nice to have”, gelet op het relatief 

beperkt aandeel & absolute omvang van de energiekosten.  

Bedrijfsleiders hebben bovendien heel wat to do’s op hun lijstje staan en energie staat daarbij niet altijd 

bovenaan. Het ontbreekt hen bovendien vaak aan tijd en kennis om energiedossiers effectief ter harte 

te nemen. Dit is zeker het geval in de kleinere ondernemingen (< 50). Weinig tijd & interesse vraagt 

dan ook om een aangepaste aanpak wanneer het op sensibiliseren aankomt. Om toegang tot deze 

doelgroep te krijgen, is het bijvoorbeeld belangrijk om dit via een vertrouwenspersoon te doen, die dicht 

bij de onderneming staat. Denk aan de boekhouder, de bedrijfsvereniging op een bedrijventerrein, een 

werkgevers/sectorfederatie. Het tonen van best practices in de regio/sector van hoe andere 

ondernemers het aangepakt hebben, kan hier eveneens zinvol zijn. Dergelijke best-practices kunnen 

de basis vormen voor lerende netwerken waarbij bedrijven elkaar challengen op het vlak van 

energiebesparing en duurzaamheid in het algemeen. 

3.2 ONTBREKEN VAN ONE STOP SHOP  

Het huidige energielandschap in Vlaanderen is voor veel ondernemers niet transparant en eenvoudig 

genoeg. Een ondernemer met enerzijds gebrek aan personeel met kennis terzake maar anderzijds met 

interesse in energie-efficiëntie maatregelen, zal momenteel niet gemakkelijk tot actie overgaan. De 

informatie is te weinig hapklaar en te verspreid. Hij/zij heeft nood aan een one stop shop waar men 

terecht kan met al zijn vragen. One stop shop impliceert ook follow up, accountmanagement en korte 

doorlooptijden. 

3.3 CORE-BUSINESS VERSUS ENERGIEBESPARING 

Een van de problemen die vaak terugkomen, is dat investeren in energie-efficiëntie niet voldoende 

aantrekkelijk is voor een KMO. Bedrijven investeren liever in hun core-business om zo hun omzet 

verder te laten toenemen eerder dan via energie-efficiëntie de kosten te laten dalen. Vaak is de 

terugverdientijd/IRR van investeringen in energie-efficiëntie/hernieuwbare energie een stuk 

langer/lager dan investeringen in de core-business waardoor de hefboom minder sterk speelt (zie ook 

2.4). 

Deze redenering gaat uiteraard niet op voor energie-intensieve bedrijven. Daar is energie een 

wezenlijk deel van het bedrijfsproces. Dit soort bedrijven kunnen op dit ogenblik echter al beroep doen 

op specifieke overheidsinstrumenten (cf. EBO). 

Om een en ander te verduidelijken, werd een eenvoudige case uitgewerkt van een KMO met daarbij 

telkens de impact van investeren in een core-proces versus investeren in energie-efficiëntie.  
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Tabel 4: Startsituatie KMO 

De KMO staat nu voor de keuze om een investering te doen van 200k euro in het core-proces met een 

TVT van 3,5 jaar of een gelijkaardige investering in een energiebesparing (cf. nieuwe stookplaats) met 

een TVT van 7 jaar. Bij deze laatste optie wordt verondersteld dat deze investering in aanmerking komt 

voor een verhoogde investeringsaftrek van 13.5%. 

 

Tabel 5: Impact van investeren in energiebesparing versus investeren in core-business 

Het verschil tussen beide opties is opmerkelijk. Een investering in een core-proces is duidelijk 

interessanter in termen van nettowinst en free cash flow. Het zal met andere woorden niet evident zijn 

om de KMO te overtuigen om te investeren in energie-efficiëntie. 

  

MVA 500 500 EV

Cash & co 500 500 VV

Totaal 1000 1000 Totaal

Solvabiliteit 0.50

Bedrijfsresultaat 200.0

Kosten -100.0

Afschrijvingen 0.0

Netto-winst voor belasting/interest 100.0

Interestbetalingen 0.0

Netto-winst voor belasting 100.0

Belastingen @ 33% -33.0

Netto-winst na belasting/intrest 67.0

Verschil 0.0%

Kapitaalaflossing 0.0

Free cash flow 67.0

Verschil 0.0%

KMO initieel

Actief Passief

MVA 700 500 EV MVA 700 500 EV

Cash & co 500 700 VV Cash & co 500 700 VV

Totaal 1200 1200 Totaal Totaal 1200 1200 Totaal

Solvabiliteit 0.42 Solvabiliteit 0.42

Bedrijfsresultaat 200.0 Bedrijfsresultaat 257.1

Kosten -71.4 Kosten -100.0

Afschrijvingen -20.0 Afschrijvingen -20.0

Netto-winst voor belasting/interest108.6 Netto-winst voor belasting/interest137.1

Interestbetalingen -8.0 Interestbetalingen -8.0

Netto-winst voor belasting 100.6 Netto-winst voor belasting 129.1

Belastingen @ 33% miv EIA -24.3 Belastingen @ 33% -42.6

Netto-winst na belasting/intrest 76.3 Netto-winst na belasting/intrest 86.5

Verschil 13.9% Verschil 29.1%

Kapitaalaflossing -36.9 Kapitaalaflossing -36.9

Free cash flow 59.4 Free cash flow 69.6

Verschil -11.4% Verschil 3.9%

KMO investeert in stookplaats KMO investeert in freesmachine

Actief PassiefActief Passief
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SAMENVATTEND: Hoofdstuk 3: Knelpunten 

- De grote verscheidenheid in meerdere dimensies tussen de vele KMO-bedrijven is 

meteen één van de grootste knelpunten om tot een geïntegreerd beleid te komen. 

- Ondernemers/zaakvoerders hebben nood aan een one stop shop waar men terecht kan 

met al zijn vragen. One stop shop impliceert ook follow up, accountmanagement en korte 

doorlooptijden. 

- Een gedifferentieerde aanpak met enerzijds focus op sensibilisering en het inschakelen 

van tussenpersonen zoals boekhouders, werkgeversorganisaties, beheerders van 

bedrijventerreinen is hier een optie om de grote groep KO’s te bereiken. Anderzijds zou 

voor de grotere KMO’s en dit gelet op hun relatief beperkt aantal een specifiek 

accountmanagement kunnen worden opgezet. 

- Investeren in energie-efficiëntie is niet voldoende aantrekkelijk voor een KMO. Vaak is de 

terugverdientijd/IRR van investeringen in energie-efficiëntie/hernieuwbare energie een 

stuk langer/lager dan investeringen in de core-business waardoor de hefboom minder sterk 

speelt. 
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4 ACTIEVOORBEELDEN BUITENLAND 

In dit deel worden een aantal actievoorbeelden toegelicht uit het buitenland. Per actievoorbeeld worden 

de belangrijkste inzichten weergegeven om eventueel mee te nemen bij het opstellen van het actieplan 

voor KMO’s in Vlaanderen. Onderstaande bronnen werden geraadpleegd: 

 IEA, 2015 Accelerating Energy Efficiency in Small and Medium-sized Enterprises. www.iea.org 

 Nordic co-orporation Norden, 2014 Energy Efficiency in Small and Medium Sized Enterprises 

 http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/themas/energiebesparing/ 

 http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-

gebouwen/activiteitenbesluit 

 Bijlage 10: Activiteitenregeling milieubeheer: Erkende maatregelen per bedrijfstak: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2016-01-01#Bijlage10 

 http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx 

 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/energie/energiebesparing/ 

4.1 SEFF MODEL (SUSTAINABLE ENERGY FINANCING FACILITY, CENTRAAL EN 

OOST-EUROPA) 

Het succes van het SEFF model biedt wellicht een meerwaarde voor het opstellen van een actieplan 

energie-efficiëntie bij KMO’s. Het doel van het SEFF model is om een demand-driven, 

zelfvoorzienende markt te creëren voor de financiering van energie-efficiëntie projecten via lokale 

financiële partners. De SEFF’s (financiële lokale partners) zorgen ervoor dat het krediet van de EBRD 

(European bank for Reconstruction and Development) beter zijn doelgroep bereikt en dat zo 

interessante projecten gefinancierd geraken. De SEFF’s geven hierbij zowel technische, financiële 

ondersteuning als informatie over het huidige beleid. Dit voorbeeld illustreert hoe lokale financiële 

instellingen kunnen helpen om barrières aan te pakken zodat bedrijven gemakkelijker hun weg vinden 

naar financiering voor het uitvoeren van energie-efficiëntie maatregelen. (www.ebrdseff.com).  

De belangrijkste inzichten zijn de volgende: 

 Informatie en marketing is essentieel voor het bewust maken van KMO’s van de voordelen om in 

te zetten op energie-efficiëntie en te informeren over het specifieke aanbod van het SEFF 

programma. 

 Het betrekken van lokale partners is tijdsintensief. Commerciële partners hebben immers tijd 

nodig voor het opleiden van hun personeel, marketing op te starten, creëren van 

rapporteringstools… 

 Het succes van het model schuilt in het engagement van deelnemende lokale financiële 

instellingen. 

 Technische ondersteuning voor zowel de banken als de KMO’s is belangrijk voor de uitrol van 

het model. 

http://www.iea.org/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/themas/energiebesparing/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/activiteitenbesluit
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/activiteitenbesluit
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2016-01-01#Bijlage10
http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/energie/energiebesparing/
http://www.ebrdseff.com/


 

Actieplan energie-efficientie KMO's 

Eindrapport 

PR109157 – Antoon Soete/ Floor Apers –07/11/2016 

FINAAL 

CONFIDENTIAL 

23 / 82 

 

 

4.2 AUSTRALIAN ENERGY EFFICIENCY INFORMATION (EEIG) 

Met behulp van de EEIG wenst de Australische overheid KMO’s sneller beslissingen te laten nemen 

inzake energie-efficiëntie om zo hun operationele kosten te reduceren. Hiervoor worden subsidies 

gegeven aan sectorfederaties en non-profit organisaties om praktische en sectorgebonden informatie 

aan te leveren aan KMO’s. 

De belangrijkste lessen zijn de volgende: 

 Bij het gebruiken van bestaande informatiekanalen en relaties is vooral de factor vertrouwen 

belangrijk voor een KMO. Lokale contacten zijn bijgevolg effectiever dan grootschalige, indirecte 

marketing. 

 Een “show me the money” approach is het meest succesvol om de aandacht van KMO’s te 

krijgen. 

 Een “one-size fits all” aanpak is niet toepasbaar bij KMO’s.  

 Online tools zijn interessanter voor kleine bedrijven; terwijl audits beter aanslaan bij iets grotere 

bedrijven.  

 De combinatie van het volgen van workshops en het laten uitvoeren van een audit heeft meer 

effect dan de focus te leggen op 1 enkele maatregel. 

 KMO managers hechten veel waarde aan voorbeelden. Getuigenissen en case studies van 

bedrijven die energie-efficiëntie maatregelen hebben geïmplementeerd, blijken het meest 

effectief 

 Ondersteuning is nodig om de veelheid aan informatie om te zetten in correcte acties voor het 

bedrijf zelf. Een duidelijke communicatie is hier belangrijk zodat niet-technische personen 

eveneens aan de slag kunnen met de aanbevelingen. 

 Indien audits worden uitgevoerd is het belangrijk dat de KMO’s weten op wat ze moeten 

focussen, wat is de grootste energieverbruiker en welke maatregel heeft de grootste impact. 

Daarnaast is het ook belangrijk hoe snel en gemakkelijk actie kan ondernomen worden. 

4.3 OPTIMALISEREN “SUPPLY CHAIN” (BETTER PLANTS PROGRAM, USA) 

Bij grote bedrijven wordt steeds vaker de focus gelegd op de energie-efficiëntie binnen de totale supply 

chain. Op deze manier kunnen kosten worden gereduceerd & milieudoelstellingen gerealiseerd. Steeds 

meer grote ondernemingen hebben immers vandaag een CSR-beleid (corporate sustainable 

responsability) en willen/moeten daarover rapporteren in hun jaarverslag/algemene vergadering/… 

De “supply chain” is het productie- en distributienetwerk dat de inkoop, productie, transport, marketing, 

distributie, consumptie en verkoop van goederen omvat. Energie-efficiëntie programma’s die inspelen 

op de leveringsketen kunnen leiden tot kostenbesparingen, zowel langs de supply- als langs de 

productiekant. 

De belangrijkste lessen zijn de volgende: 

 Er moet een duidelijke meerwaarde worden aangetoond voor bedrijven die inzetten op dergelijke 

ketenbenadering. Het is belangrijk om de potentiële voordelen concreet te maken voor de 

toeleveringsbedrijven: verbetering competitiviteit, productiviteit, zakelijke relaties, veerkracht en 

lagere energiekosten. 
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 Incentives en duidelijke criteria. Aanmoedigen acties door prestaties te belonen en het geven van 

erkenning. 

 Delen van Best Practices en voorbeelden helpt om toeleveringsbedrijven een engagement te 

laten aangaan. Leveren van steun en training voor het implementeren van 

energiemanagementsysteem of het laten uitvoeren van audits is daarbij een must. 

 Aanbevelingen alleen zijn niet genoeg. Technische aanbevelingen moeten worden opgevolgd 

met voorstellen van projectfinanciering en energie-efficiëntie programma’s georganiseerd door 

overheid, netwerkbeheerder, energieleveranciers of banken. Er is met andere woorden nood aan 

een geïntegreerde aanpak. 

Voorbeelden: 

 IKEA ontwikkelde een “sustainable supplier index” die volgende onderwerpen behandeld: 

energiemanagement, efficiënte productie, hernieuwbare energie en grondstoffenbeheer. Deze 

index zorgde voor het bereiken van de milieuobjectieven van IKEA en verlaagde de kosten voor 

klanten, leveranciers en IKEA zelf. 

 Dichter bij huis legt Proximus aan hun logistieke partners op dat de warehouses een goede 

BREEAM-score kunnen voorleggen; anders is er geen samenwerking mogelijk. 

4.4 VRIJWILLIGE ONDERTEKENING ENERGIE-EFFICIËNTIE AKKOORD 

(DENEMARKEN, FINLAND, ZWEDEN) 

In Denemarken, Finland en Zweden worden de energie-efficiëntie programma’s gepromoot en 

opgevolgd door publieke energie agentschappen. In Denemarken is dit Enova, in Finland is dit Motiva 

en in Zweden is dit het Zweeds energieagentschap. Zowel in Denemarken, Finland als Zweden past 

men het vrijwillig ondertekenen van een energie-efficiëntie overeenkomst tussen overheden en privé-

partijen toe. De stimulans om te ondertekenen gaat meestal gepaard met financiële voordelen voor de 

bedrijven. Onderstaande tabel geeft de enkele typische kenmerken weer van de verschillende 

systemen in de drie landen. 

 Denemarken Finland Zweden 

Overeenkomst Vrijwillige 
overeenkomst voor 
energie-intensieve 
bedrijven 

Vrijwillige 
overeenkomst met 
sectororganisaties 

Alle bedrijven 
kunnen aansluiten 

Programmet för 
energieffektivisering i 
energiintensiv industri (PFE) 

Vrijwillige overeenkomst voor 
energie-intensieve 
productiebedrijven 

Stimulans 
(financieel) 

Terugbetaling 
gedeelte 
energietaks. De 
vermindering is 
afhankelijk van de 
sector en of een 
proces “heavy” dan 
wel “light” is. 

Bedrijven komen in 
aanmerking voor 
investeringssteun en 
steun voor het 
uitvoeren van een 
audit. 

Vrijstelling energietaks, 0,5 
euro/MWh voor intensieve 
productiebedrijven 

Vereisten ISO 50001 
gecertificeerd, 
energie-audit, 
gevolgd door een 
detailanalyse van de 
meest interessante 

Afhankelijk van 
overeenkomst met 
sector. Analyse 
energieverbruik, 
jaarlijks 
voortgangsrapport,

Binnen de 2 jaar ISO 50001 
gecertificeerd, energie audit, 
rapportage,  
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cases, uitvoeren 
maatregelen TVT < 
4 jaar 

… 

Doelgroep Bedrijven met 
energie-intensieve 
processen, sommige 
KMO’s eveneens. 

Energie-intensieve 
bedrijven en KMO’s 

Energie-intensieve 
productiebedrijven, ook KMO’s 

 Totale energie en CO2- 
taks bedraagt minstens 
0.5 % van de toegevoegde 
waarde 

 Energiekost is minstens 
3% van de omzet 

Tabel 6: Verschillen energie-efficiëntie akkoorden (Denemarken, Finland, Zweden) 

De belangrijkste inzichten zijn de volgende: 

 Vrijwillige overeenkomsten zijn vooral succesvol voor bedrijven waar energie een wezenlijk deel 

uitmaakt van het bedrijfsproces.  

 De eis om een gecertificeerd energiemanagementsysteem te hebben om in aanmerking te 

komen voor een belastingreductie, draagt bij tot het verhogen van het topic energie-efficiëntie op 

de agenda van een bedrijf. 

 Veeleisende energiemanagementsystemen zijn evenwel minder interessant voor kleinere 

bedrijven. Deze doelgroep heeft nood aan minder bureaucratische tools waarmee ze zelf aan de 

slag kunnen. 

4.5 ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING ACTIVITEITENBESLUIT 

(NEDERLAND) 

4.5.1 Uitgebreide regelgeving als vertrekpunt 

In het Activiteitenbesluit van Nederland zijn voor energiebesparing de uitgangspunten van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer vertaald in de verplichting dat 

alle energiebesparende maatregelen, die zich in vijf jaar of korter terugverdienen, moeten 

worden getroffen. In de afdeling 2.6 Energiebesparing van het Activiteitenbesluit is artikel 2.14c 

en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de reikwijdte van de energiebesparingseis. 

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaat over de besparing van energie in welke vorm dan ook. Hoe 

de energie is opgewekt (duurzaam of niet) of door wie de energie is opgewekt (door de drijver van de 

inrichting zelf of door energieleverancier), doet niet terzake. De maatregelen die getroffen moeten 

worden, betreffen enkel energiebesparende maatregelen. Duurzame energie maatregelen kunnen niet 

verplicht worden gesteld op basis van artikel 2.15 en duurzame energiemaatregelen kunnen ook geen 

alternatief zijn voor energiebesparende maatregelen. Om discussies te vermijden, worden ter 

verduidelijking erkende maatregelen opgelijst en dit per bedrijfstak in bijlage 10. 

De energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 is alleen van toepassing op inrichtingen van het type 

A of B. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.6_Artikel2.14c
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=ACTIVITEITENBESLUIT/article=2.15
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 Inrichtingen type A zijn inrichtingen die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals 

kantoor-en schoolgebouwen. Ze hoeven bij de oprichting of wijziging geen melding te doen aan 

het bevoegd gezag.  

 Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding 

activiteitenbesluit moeten doen. Afhankelijk van de activiteit is daarnaast ook een omgevings-

vergunning beperkte milieutoets nodig.  

 Voor type C inrichtingen gelden de verplichtingen in de Wabo-vergunning.  

Voor type A en B bedrijven, ligt de focus op die inrichtingen die middelgrote energieverbruiker of 

grootverbruiker van energie zijn. Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting bepaalt vervolgens of 

het bedrijf valt onder de werkingssfeer van de energiebesparingsverplichting. De eis geldt voor 

inrichtingen die onder de volgende categorieën vallen: 

 Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 

50 MWh tot 200 MWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 

m³ tot 75.000 m³, 

 Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 

minimaal 200 MWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m³. 

De verplichting geldt voor de ‘drijver van de inrichting’, omdat het Activiteitenbesluit uitgaat van de 

‘drijver van de inrichting’. Wie uiteindelijk welke maatregelen doorvoert, kan afhankelijk zijn van de 

situatie. Bijvoorbeeld de eigenaar of de huurder van het pand.  

4.5.2 Een aantal vrijstellingen is voorzien 

Voor bepaalde inrichtingen is de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 niet van toepassing. 

Deze worden hieronder weergegeven. 

 Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 

50 MWh EN een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3 

 Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en onderdeel B en C 

van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, zijn aangewezen als 

omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-

intensieve industriële installaties. IPPC bedrijven zijn bedrijven met een IPPC installatie dit is 

afhankelijk van hun activiteit (opgenomen in bijlage 1 RIE, vbn: energie-industrieën, productie en 

verwerking metalen, verwerking ferro-metalen en non-ferro, minerale Industrie,…). In de 

omgevingsvergunning worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet 

volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-

bedrijven) vallen. 

 Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem. 

 Naast deze wettelijke uitzonderingen geldt ook dat bedrijven of instellingen die deelnemen aan 

de Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3) en die een goedgekeurd en in uitvoering 

genomen energie-efficiëntieplan (EEP) hebben, gedurende de looptijd daarvan geacht worden te 
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voldoen aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit
6
. In het Energieakkoord is namelijk 

afgesproken dat voor deelnemers aan de meerjarenafspraken energie (MJA) de huidige MJA-

systematiek van kracht blijft. Deelnemers engageren zich tot het opstellen en uitvoeren van een 

energie-efficiëntieplan en het nemen van maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan of 

gelijk aan vijf jaar. De deelnemers aan de MJA zijn niet gebonden aan de maatregelenlijst, maar 

kunnen deze wel als een relevante inspiratiebron gebruiken bij onder meer het opstellen van het 

4-jaarlijkse energie-efficiëntieplan. 

4.5.3 Handhaving is een echter een uitdaging  

Nogal wat bedrijven vallen onder de bepalingen van de energiebesparingsrichtlijn. De uitdaging voor 

de Nederlandse overheid bestaat er dan ook in om een effectief handhavingsbeleid te implementeren. 

Een belangrijke rol ligt hier bij de gemeenten, die uitvoering geven aan de energiebesparings-

verplichting uit de Wet milieubeheer. Gemeenten en provincies (opdrachtgevers van de Regionale 

Uitvoeringsdiensten) geven prioriteit aan de handhaving van de energiebesparingsverplichting in de 

Wet milieubeheer en houden daarbij rekening met bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals de 

technische haalbaarheid, de economische omstandigheden waarin een bedrijf verkeert en de 

financierbaarheid van de maatregelen.  

Gemeenten sluiten op basis van de erkende maatregellijsten ook lokale overeenkomsten af met 

vastgoedbedrijven en instellingen. Zo kunnen deze vastgoedbedrijven zich verbinden aan het uitvoeren 

van de erkende maatregellijsten. Deze overeenkomsten leiden tot lokale en openbare ‘groene 

registers’ van bedrijven/organisaties die zich houden aan de wettelijke plichten zoals geformuleerd in 

de Wet milieubeheer, en de erkende maatregellijsten als uitgangspunt nemen. Aanvullend op deze 

registratie wordt door de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een systeem uitgewerkt voor 

partijen die innovatieve en verdergaande inzet plegen in de verduurzaming van hun vastgoed.  

Vastgoedbedrijven die niet in deze lokale ‘groene registers’ voorkomen en niet deelnemen aan de 

meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3 of opvolger), worden vanuit RUD’s aangeschreven op 

hun energiebesparingsverplichting op basis van de Wet milieubeheer, waarna gehandhaafd zal 

worden. Gemeenten en provincies (opdrachtgevers van de Regionale Uitvoeringsdiensten) geven 

prioriteit aan de handhaving van de energiebesparingsverplichting in de Wet milieubeheer:  

 Voor industriële MJA3-bedrijven is het bestaande MJA3- convenant en de Wet milieubeheer van 

kracht. Waar nodig worden de uitvoering en monitoring in lijn gebracht met de EU Energy 

Efficiency Directive. Het eerder genoemde expertisecentrum en de Regionale 

Uitvoeringsdiensten (RUD's) hebben hierin een belangrijke rol.  

 Ook voor de overige bedrijven die niet deelnemen aan de MEE- en MJA-convenanten, wordt de 

handhaving van de Wet Milieubeheer door het verscherpt toezicht en het genoemde ‘EPK-

systeem’ geïntensiveerd.  

                                                                 

6
 MJA1 (1992), MJA2 (2001-2012)) MJA3 is een verlenging en intensivering van MJA2 (2002-

2020) 
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4.6 ENERGIE PRESTATIE KEURING, EPK-SYSTEEM (NEDERLAND) 

http://epk.energiecentrum.nl/ 

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een systeem in Nederland dat energiebesparing voor bedrijven 

makkelijker en voorspelbaar maakt. In 2014/2015 namen veel Nederlandse bedrijven en instellingen 

deel aan een pilootversie. Op basis daarvan werd op 18 mei 2016 gestart met de landelijke uitrol van 

de EPK onder 200.000 ondernemingen. 

De EPK is een keuring en helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van energiebesparende 

maatregelen en de resultaten.  De EPK-aanpak kan een flinke bijdrage leveren aan de 

besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord. Bedrijven zijn positief omdat met de geteste EPK’s 

gemakkelijk en voorspelbaar energiebesparende maatregelen en daarmee kostenbesparingen kunnen 

worden gerealiseerd. 

De EPK is bedoeld voor circa 200.000 bedrijven die moeten voldoen aan de Wet Milieubeheer en 

vallen onder het Activiteitenbesluit. Met de Energie Prestatie Keuring is er voor ondernemers onder 

meer een digitale tool beschikbaar waarmee zij een energiemeting kunnen doen en een 

besparingsplan kunnen opzetten. De EPK maakt het ook veel makkelijker voor bedrijven om te voldoen 

aan de voorschriften voor energiebesparing in de Wet milieubeheer. Daarnaast krijgen de 

toezichthouders een beter zicht op wat waar gebeurt in hun regio. De uitrol van de EPK vindt plaats 

onder begeleiding van VNO-NCW. 

 

Figuur 7: epk.energiecentrum.nl, tool EPK doorlichting  

  

http://epk.energiecentrum.nl/
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SAMENVATTEND: Hoofdstuk 4: Actievoorbeelden buitenland 

Belangrijkste inzichten uit de actievoorbeelden uit het buitenland: 

- Informatie en marketing is essentieel voor het bewust maken van KMO’s van de voordelen 

om in te zetten op energie-efficiëntie  

- Technische ondersteuning voor zowel de banken als de KMO’s is belangrijk voor de uitrol 

van een demand-driven zelfvoorzienende markt voor de financiering van energie-efficiëntie 

projecten. 

- Bij het verschaffen van informatie is de factor vertrouwen belangrijk: lokale contacten zijn 

effectiever dan grootschalige indirecte marketing 

- Een “show me the money” approach is het meest succesvol om de aandacht van KMO’s te 

krijgen 

- Een “one-size fits all” aanpak is niet toepasbaar bij KMO’s 

- Aanbevelingen alleen zijn niet genoeg. Technische aanbevelingen moeten worden 

opgevolgd met voorstellen van projectfinanciering en energie-efficiëntie programma’s 

georganiseerd door overheid, netwerkbeheerder, energieleveranciers of banken. Er is met 

andere woorden nood aan een geïntegreerde aanpak. 

- Indien men opteert voor een ketenbenadering dan is het belangrijk om de potentiële 

voordelen concreet te maken voor de toeleveringsbedrijven: verbetering competitiviteit, 

productiviteit, zakelijke relaties, veerkracht en lagere energiekosten. 

- Het voordeel van een vrijwillige overeenkomst is dat het een specifieke benadering is om in 

te zetten op energie-efficiëntie en het doel voor de bedrijven die ondertekenen, gekend is. 

- Nederland heeft een ambitieus energiebesparingsprogramma gelanceerd waarbij een groot 

aantal bedrijven worden verplicht om alle energie-besparende investeringen met een TVT < 

5 jaar door te voeren. De angel zit hem echter in de handhaving van dit beleid gelet op het 

groot aantal bedrijven dat wordt gevat door deze verplichting (meer dan 200.000).  
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5 VLAAMS BELEIDSINSTRUMENTARIUM EN PROJECTEN 

In dit hoofdstuk worden de verschillende maatregelen toegelicht die op de een of andere manier KMO’s 

aanzetten om in te zetten op energiebesparing. In eerste instantie komen operationele maatregelen 

aan bod; in een tweede deel worden ook een aantal pilootprojecten toegelicht. Telkens wordt voor elke 

maatregel een infofiche opgemaakt met daarin ook telkens een korte evaluatie.  

5.1 BELEIDSINSTRUMENTEN OPERATIONEEL 

Verschillende beleidsinstrumenten zijn momenteel in voege. De beleidsinstrumenten worden 

opgesplitst in volgende categorieën: 

 Verplichtingen 

 Financiële ondersteuning 

 Vrijwillige overeenkomsten 

 Fondsen en waarborgen 

 Tools, portaalsite  

5.1.1 Verplichtingen 

Inleiding 

Momenteel zijn er volgende verplichtingen voor bedrijven inzake energie-efficiëntie: 

 Conform verklaard energieplan voor inrichtingen met energieverbruik > 0.5 PJ/jaar met 

verplichting om energiebesparende maatregelen uit te voeren (VLAREM II 4.9.1). 

 Energieplan voor inrichtingen met energieverbruik > 0,1 PJ/jaar bij hernieuwing vergunning met 

verplichting om energiebesparende maatregelen uit te voeren. (VLAREM I artikel 5§8). 

 Energiestudie voor inrichtingen met energieverbruik > 0.1 PJ/jaar bij vergunningsaanvraag voor 

een nieuwe vergunning of aanpassing van de vergunning ( VLAREM I artikel 5§8). 

 Energieaudit voor niet-KMO bedrijven (alle ingedeelde inrichtingen waar ofwel meer dan 250 

personen werkzaam zijn ofwel waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het 

jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt) zonder verdere verplichtingen (VLAREM II 

4.9.2). 

 GPBV-bedrijven: energie op een doelmatige wijze gebruiken (VLAREM III artikel 2.1.1). (GPBV 

bedrijven zijn bedrijven die onderworpen zijn aan de Europese regels betreffende “Geïntegreerde 

Preventie en Bestrijding van Verontreiniging”)  

Deze verplichtingen worden hieronder kort toegelicht. 
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Besluit energieplanning (BEP) 

Het besluit energieplanning geeft uitvoering aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention 

and Control)-richtlijn (96/61/EC). Deze richtlijn verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat zowel bij de 

uitbating van de inrichting als bij de vergunningsaanvraag voor een nieuwe inrichting rekening wordt 

gehouden met de energie-efficiëntie van de installaties. Deze verplichting betekent concreet dat een 

energieplan en energiestudie moet worden opgesteld en uitgevoerd. Bedrijven die zijn toegetreden tot 

de energiebeleidsovereenkomsten en die hierdoor al over een goedgekeurd energieplan beschikken, 

voldoen automatisch aan de bepalingen van het besluit voor wat betreft het energieplan, m.a.w. zij 

krijgen in dit kader geen extra verplichtingen opgelegd. Bij een verandering van de inrichting moet het 

bedrijf wel een energiestudie laten opmaken. 

Verplichtingen besluit energieplanning:  

 > 0,5 PJ primair: conform verklaard energieplan met actualisatie om de 4 jaar met verplichting 

om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

 > 0.1 PJ primair: energieplan meesturen bij vernieuwing milieuvergunning; maatregelen met een 

IRR van meer dan 15% moeten uiterlijk 3 jaar na toekenning milieuvergunning worden 

uitgevoerd. 

 Voor nieuwe inrichtingen met een totaal jaarlijks energiegebruik van tenminste 0,1 PJ of bij 

een verandering aan een bestaande installatie, die een (primair) meerverbruik van tenminste 

10 TJ per jaar met zich meebrengt, moet bij de vergunningsaanvraag een energiestudie gevoegd 

worden. In deze studie moet aangetoond worden dat de nieuwe installaties de meest energie-

efficiënte zijn die economisch haalbaar zijn. 

 

Doelgroep Energie-intensieve bedrijven met primair 
energieverbruik > 0,1PJ 

Opvolgende instantie VEA 

www.energiesparen.be 

Selectie doelgroep Primair energieverbruik 

Soort maatregel Verplichting 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s NEE 

Pluspunten  Verplichting gekoppeld aan energieverbruik 

 Vrijstellingen van bepaalde verplichtingen in het 
kader van het BEP vormen een stimulans voor 
het vrijwillig ondertekenen van de EBO. 

Minpunten  Concrete opvolging ontbreekt, enkel opvolging 
binnen EBO’s 

Tabel 7: Evaluatie Besluit Energieplanning (BEP) 

 

http://www.energiesparen.be/
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Verplichte energie-audit grote ondernemingen  

Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging (uniek vestigingsnummer in de 

KBO-databank) voldoet aan de criteria van een niet-KMO, moeten uiterlijk op 1 december 2015 een 

energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie. 

Ondernemingen worden vrijgesteld van deze indien ze voldoen aan één van onderstaande punten: 

 vestigingen die vallen onder de verplichting tot het hebben van een conform verklaard 

energieplan volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1; 

 vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten 

 vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001; Kanttekening hierbij is dat de EN16001 

niet meer in voege is. 

 vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen. 

Momenteel hebben 386 vestigingen zich geregistreerd in de webapplicatie. Er zitten 263 audits in de 

webapplicatie, waarvan er 206 de status “ingediend” hebben. Deze aantallen zijn een stuk lager dan 

wat initieel was ingeschat. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn wellicht het feit dat de wetgeving niet 

voldoende bekend is bij het doelpubliek en dat de doelgroep niet volledig wordt bereikt via de koppeling 

met de milieuvergunning. 

In verband met de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen dient te worden opgemerkt dat 

de registratie nogal omslachtig is (zie ook onderstaande figuur). Het af te leggen traject onderneming 

bestaat namelijk uit volgende stappen: 

 Bedrijven moeten zelf weten of ze aan verplichting moeten voldoen. 

 Eerste stap is registratieprocedure doorlopen: registratie door lokale beheerder vestiging 

 VEA moet mandaat goedkeuren lokale beheerder 

 Registratie verantwoordelijke 

 Registratie energiedeskundige 

 Uiteindelijke invullen webapplicatie (essentie) 
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Figuur 8: Procedure registratie energie-audit 

 

Doelgroep niet-KMO bedrijven  

Selectie doelgroep Alle ingedeelde inrichtingen waar ofwel meer dan 250 
personen werkzaam zijn ofwel waarvan de jaaromzet 
50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt 

Opvolgende instantie VEA 

www.energiesparen.be 

Soort maatregel Verplichting zonder opvolging 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s NEE 

Pluspunten  Vrijstellingen mogelijk 

Minpunten  Verplichting niet gelinkt met energieverbruik, 
maar met definitie niet-KMO 

http://www.energiesparen.be/
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 Registratieprocedure nogal omslachtig 

 Bedrijven moeten zelf uitzoeken of ze aan 
verplichting moeten voldoen 

 Geen enkele verplichting om met resultaten van 
de audit ook daadwerkelijk iets te doen. 

 Geen eisen voor externe consultant. Dus 
wildgroei van prijzen en een totaal gebrek aan 
kwaliteit 

 De opeenvolging audit-engineering-uitvoering 
werkt hier niet. De besparingen zijn te klein om 
voor elk deel van het traject een externe partij in 
te schakelen. Terwijl het bedrijf te weinig kennis 
heeft om het zelf te doen. 

Tabel 8: Evaluatie Verplichte energie-audit voor grote ondernemingen 

5.1.2 Financiële ondersteuning 

Energiepremies DNB, REG premies 

De netwerkbeheerders staan in Vlaanderen in voor het uitreiken van premies voor de onderstaande 

maatregelen bij niet-huishoudelijke dossiers (ondernemingen).  

 Dakisolatie 

 Spouwmuurisolatie/Buitenmuurisolatie 

 Vernieuwen beglazing 

 Vloer/kelderisolatie 

 Zonneboiler 

 Warmtepomp 

 Relighting 

Aanvullend hieraan bestaat er ook nog de REG-premie van de netbeheerder die enkel kan worden 

opgevraagd na een energiestudie voor gebouwen zonder woonfunctie. Deze premie geldt enkel voor 

maatregelen waarvoor geen specifieke netbeheerderpremie bestaat. Deze premie wordt uitgereikt op 

voorwaarde van onderstaande zaken: 

 Een uitgevoerde energiestudie of energieaudit die aantoont dat een investering in het gebouw 

een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie. 

 De investering daadwerkelijk werd uitgevoerd.  

 De betrokken gebouwen moeten minstens 5 jaar oud zijn op de datum van de premie-aanvraag 

om in aanmerking te komen. 

De premie bedraagt 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie met een maximum van 25.000 

euro per project en per jaar. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 

jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meer 

besparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. 

Als laatste is er ook nog de investeringssteun uitgereikt door Elia. De ondernemingen in het Vlaams 

Gewest die op het Elia-net tot maximum 70 kV zijn aangesloten, kunnen een aanvraag indienen bij Elia 

om een investeringssteun te verkrijgen. Deze subsidies dienen om investeren in rationeel 
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energiegebruik aantrekkelijker te maken. Het bedrag van de investeringssteun wordt bepaald op basis 

van een percentage van het totaalbedrag van de investering. De hoogte van dit percentage is 

gekoppeld aan de terugverdientijd van de investering
7
. 

Hieronder worden de gegevens van de laatste drie jaar weergegeven voor de verschillende premies 

van de distributienetbeheerder en de investeringssteun van Elia. De distributienetbeheerders maken in 

hun rapportage geen onderscheid tussen grote ondernemingen en KMO’s waardoor het moeilijk is om 

in te schatten in welke mate KMO’s gebruik maken van deze premies
8
. 

 Aantal dossiers 

Jaar 2015 2014 2013 

Dakisolatie  597 463 669 

Spouwmuur + 
buitenmuur isolatie 195 167 167 

Ramen 399 377 638 

Vloer/kelderisolatie 110 87 111 

Zonneboiler 78 104 177 

Warmtepomp 46 67 70 

                                                                 

7
 Af te leggen traject onderneming voor aanvraag normale premies bij DNB: 

 Uitvoeren maatregel 

 Facturen bijhouden en voldoen aan actievoorwaarden premie 

 Via DNB website online aan te vragen 

Af te leggen traject onderneming voor aanvraag REG steun na audit bij DNB: 

 Energiestudie of audit die aantoont dat investering een belangrijk energiebesparing met zich 

meebrengt 

 Investering daadwerkelijk is uitgevoerd 

 Facturen bijhouden en voldoen aan actievoorwaarden premie 

 Via website www.energiesparen.be met doorverwijzing naar DNB website 

Af te leggen traject onderneming voor aanvraag investeringssteun bij Elia: 

 Onderneming moet op het Elia-net zijn aangesloten tot maximum 70 kV 

 Energiestudie die eerst moet goedgekeurd worden door Elia alvorens maatregel uit te voeren 

 Voorkeur voor projecten met terugverdientijd tussen 2 en 5 jaar 

 Uitvoeren maatregel 

 Aanvragen investeringssteun via Elia via website, afhankelijk van de terugverdientijd: 10% tot 

40% dekking van de investeringskosten 

8
 Voor 2012 hadden netbeheerders een resultaatsverplichting en waren ze vrij om zelf hun acties te 

kiezen. Vanaf 2012 hebben de netbeheerders actieverplichtingen en een beperkter aantal 

premieacties. Aangezien bedrijven lang tijd hebben om premie aan te vragen (nu= tot 1 jaar na 

factuurdatum) en DNB’s dan ook nog enkele maanden nodig hebben om aanvragen te verwerken, 

waren er tot en met 2013 nog uitbetalingen volgens het oude systeem (= facturen voor 2012). Vandaar 

dat er in het jaar 2013 meer premie-acties staan vermeld dan nu nog het geval is. De cijfers voor het 

jaar 2015 zijn voorlopige cijfers en zijn gebaseerd op trimestriële rapporteringen. 

http://www.energiesparen.be/
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Relighting 223 228 417 

REG steun na 
audit/studie 38 66 25 

Investeringssteun 
Elia 5 18 14 

Overige     267 

TOTAAL 1691 1577 2288 

Tabel 9: Overzicht dossiers per jaar (2013, 2014, 2015 (voorlopige cijfers)) 

 Uitbetaalde premies 

Jaar 2015 2014 2013 

Dakisolatie  2 324 516 994 934 764 298 

Spouwmuur + 
buitenmuur isolatie 541 185 272 954 191 945 

Ramen 309 610 118 237 171 726 

Vloer/kelderisolatie 107 132 66 511 61 987 

Zonneboiler 146 414 249 109 362 509 

Warmtepomp 71 030 184 702 140 150 

Relighting 1 089 768 810 283 1 231 168 

REG steun na 
audit/studie 470 625 547 820 177 322 

Investeringssteun 
Elia 302 944 1 053 531 1 248 719 

Overige     481 944 

TOTAAL 5 363 225 4 298 085 4 831 768 

Tabel 10 : Overzicht uitbetaalde premies per jaar (2013, 2014, 2015 (voorlopige cijfers)) 

 Gemiddeld bedrag per dossier 

Jaar 2015 2014 2013 

Dakisolatie  3 894 2 148 1 142 

Spouwmuur + 
buitenmuur isolatie 4 975 2 949 1 149 

Ramen 776 862 269 

Vloer/kelderisolatie 974 764 558 

Zonneboiler 1 877 2 395 2 048 

Warmtepomp 1 544 2 756 2 002 

Relighting 4 887 3 553 2 952 

REG steun na 
audit/studie 12 385 8 300 7 093 

Investeringssteun 
ELIA 60 589 58 529 89 194 

Overige     91 711 

TOTAAL 91 900 82 260 198 121 

Tabel 11: Gemiddeld bedrag per dossier (2013, 2014 2015 (voorlopige cijfers)) 

Uit bovenstaande cijfers komen duidelijk volgende zaken naar voor: 
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 Het totaal REG-premies dat door de netbeheerders/Elia wordt uitgekeerd is relatief beperkt. 

Minder dan 2.000 aanvragen per jaar en dit voor een populatie van ongeveer 300.000 

vennootschappen in Vlaanderen of 0,66% van het doelpubliek. Zelfs indien we ervan uitgaan dat 

enkel KMO’s uit de industriële en bouwnijverheid deze premies zouden aanvragen, dan vragen 

slechts 2% van de bedrijven een premie aan. 

 De premie na energiestudie bereikt zijn doelpubliek niet. In 2015 werden er bijvoorbeeld slechts 

18 premies uitgereikt. 

 De uitbetaalde premies voor isolatiemaatregelen zijn verdubbeld ten opzichte van 2014, dit is 

vermoedelijk te wijten aan de afschaffing van de maximumbedragen voor de isolatieacties. Of dit 

gepaard gaat met ook een stijging van het aantal m² moet nog bekeken worden. 

 De premies werken niet echt stimulerend door het relatief beperkt percentage dat deze premies 

vertegenwoordigen in de totale investering. Kortom eerder de kriek op de taart dan een echte 

incentive die bedrijven doet beslissen om een energiebesparende investering te realiseren. 

 

Doelgroep Ondernemingen 

Selectie doelgroep Alle ondernemingen gekoppeld op netwerk DNB, 
Elia 

Opvolgende instantie DNB (Eandis, Infrax), Elia 

Soort maatregel Premie 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA, groot deel subsidies niet proces specifiek 

Pluspunten  Aanvragen is vrij gemakkelijk voor gewone 
premies 

 Steun voor de meest onrendabele maatregelen 
(dakisolatie, ramen,….) 

 Proces specifieke maatregelen kunnen steun 
genieten indien een energiestudie wordt 
uitgevoerd 

Minpunten  Steun via netwerkbeheerder of Elia en niet via 
een centraal portaal voor bedrijven 

 Verschillende premies, steeds andere 
procedure van aanvragen 

 Steun is niet voldoende om bedrijven te laten 
inzetten op de onrendabele maatregelen 

 Geen onderverdeling mogelijk op grootte van 
onderneming, moeilijk in te schatten of 
doelgroep bereikt wordt 

 REG steun na audit bereikt doelgroep 
vermoedelijk niet 

 Investeringssteun Elia wellicht niet van 
toepassing voor doelgroep van deze nota. 

 Geen dataverwerking door DNB (correlatie 
verbruik, kWh bespaard, koppeling grootte 
ondernemingen) 

 Geen opvolging van effectieve kWh die 
bespaard worden met welke maatregel, 
effectiviteit besparing? 

Tabel 12: Evaluatie van de energiepremies  
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Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen (federaal & 

VEA)  

Artikel 69 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid om hun 

belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende 

maatregelen alsook voor investeringen in hernieuwbare energie. De aftrek wordt verricht op de winst 

van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Deze 

fiscale wetgeving is een volledig federale bevoegdheid. Het percentage van de verhoogde 

investeringsaftrek en de categorieën van in aanmerking komende investeringen worden bepaald door 

de federale overheid. Het netto-bedrag dat de onderneming terugkrijgt als "subsidie" bedraagt 

ongeveer 5 % van het aanvaarde bedrag. Voor aanslagjaar 2015 komt dit neer op de volgende 

berekening: 13,3 % x 34 % = +/- 5%.  

 13,3% verhoogde investeringsaftrek 

 34% tarief vennootschapsbelasting ondernemingen 

Het VEA levert echter het attest af dat bij de belastingaangifte moet worden gevoegd. Voor 2015 en 

2014 werden er 988 en 1.138 attesten afgeleverd
9
. 

Tabel 13 geeft de aanvaarde investeringen weer over de periode 2011-2014. De aanvaarde investering 

worden voor sommige categorieën namelijk berekend in verhouding tot de gerealiseerde 

energiebesparing. Dit is o.a. het geval voor categorie 8b (verwarming, verlichting,…) en categorie 9b 

(verhoging energetisch rendement). Tabel 14 geeft de opsplitsing van de attesten weer voor het jaar 

2014. Meer gedetailleerde cijfers voor 2015 zijn terug te vinden in Tabel 15. 

(in miljoen euro) 2011 2012 2013 2014 2015 

Investeringsbedragen 1.861 1.408 588 526 423 

 

Investeringsbedragen 
excl. PV en Wind 

502 268 174 247 

 

278 

Tabel 13 : Evolutie aanvaarde investeringen over periode 2011-2015 

 

 

                                                                 

9
 Af te leggen traject onderneming om te genieten van fiscale maatregel bestaat uit twee fases 

 Fase 1: Elektronisch dossier indienen bij VEA (3 maanden na afsluiten boekjaar) 

 Fase 2: Verklaring naar waarheid ondertekenen en opsturen gevraagde documenten opsturen 

(uiterlijk 1 maand na de elektronische indiening) 

 Ondertekende verklaring naar waarheid 

 Verduidelijking project en technische beschrijving 

 Voor bepaalde investeringen is er ook de procentuele energiebesparing nodig naast de absolute 

energiebesparing 

 Verduidelijking en verantwoording van de uitgaven die in aanmerking komen voor de verhoogde 

investeringsaftrek 
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Type investering Investeringsbedrag Aantal 

Biomassa 17,6% 4,8% 

Isolatie 1,7% 17,4% 

Fotovoltaïsche 
zonnepanelen 22,8% 20,7% 

Verhogen energetisch 
rendement 10,6% 19,7% 

Vervoer via spoor-en 
waterweg 0,4% 0,4% 

Verwarming, 
verlichting, ventilatie 1,5% 17,9% 

Warmtekrachtkoppeling 6,5% 2,6% 

Warmtepompen 0,8% 5,1% 

Warmterecuperatie 7,9% 5,7% 

Windenergie-on shore 30% 4,6% 

Zonneboilers 0,2% 1,1% 

Totaal 526 102 k€ 1.138 

Tabel 14 : Aantal afgeleverde attesten in 2014 (excl. offshore windmolenparken) 

Type investering Gevraagd 
(keuro) 

Aanvaard 
(keuro) 

Energiebesparing 
(GJ) 

Aantal 
dossiers 

Beperking 
ventilatieverlies 

564 564 10.547 30 

Biomassa 56.028 52.502 6.737.775 32 

Energierecuperatie 890 890 326.360 1 

Energiescherm 1.160 1.160 441.519 14 

Geothermie 608 515 1.783 2 

Isolatie 9.425 7.972 105.250 144 

PV panelen 8.333 8.272 26.629 117 

Verhogen rendement 
industriële processen 

141.547 70.882 4.324.354 260 

Verhogen rendement 
verwarming, verlichting 

ventilatie 

23.386 8.855 4.420.141 200 

Vervoer via spoor- of 
waterweg 

662 459 274.8 2 

Warmtekrachtkoppeling 17.829 17.824 2.104.488 24 

Warmtepomp 4.491 4.473 20.475 64 

Warmterecuperatie 21.570 20.901 1.590.580 59 

Waterkracht 925 925 3.280 1 

Windenergie 136.066 135.619 3.106 28 

Zonneboiler 93 93 372 10 

Totaal 423.582 331.909 23.220.284 988 

Tabel 15 : Aantal afgeleverde attesten in 2015 (excl. offshore windmolenparken) 

Op basis van deze tabellen kunnen volgende elementen worden afgeleid: 
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 Opnieuw is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van deze maatregel relatief beperkt – 

ongeveer 1.000 aanvragen in 2014 & 2015 in vergelijking met het aantal bedrijven en KMO’s in 

Vlaanderen. 

 Ook voor deze maatregel is geen bijkomende informatie beschikbaar over welk soort bedrijven 

gebruik maken van welk soort maatregel (KMO versus grote ondernemingen; al dan niet deel 

van de industriële/bouwnijverheid) 

 Uit bovenstaande cijfers blijkt in eerste instantie dat vooral projecten die focussen op 

hernieuwbare energie gebruik maken van de investeringsaftrek. Hoewel ze slechts 18% 

uitmaken van het totaal aanvragen, vertegenwoordigen hernieuwbare energieprojecten toch 

ongeveer 60% van het totaal volume aanvaarde investeringen die in aanmerking komen voor 

investeringsaftrek. Het gaat met andere woorden om projecten van een duidelijk grotere omvang 

dan projecten die inzetten op energiebesparing (cf. gemiddeld aanvaard investeringsvolume voor 

hernieuwbare energie per dossier is 1 miljoen euro versus 167.000 euro voor energiebesparing).  

 Specifiek met betrekking tot energiebesparing worden de meeste attesten aangevraagd voor 

optimalisatie van verwarmingsinstallaties, verlichting en ventilatie, het verhogen van het 

energetisch rendement van industriële processen en isolatie.  

 Als investeringsaftrek wordt omgerekend naar een subsidie-equivalent, dan komt dit neer op 

gemiddeld 8.350 euro per dossier.  

 Specifiek voor maatregelen met focus op energiebesparing kan worden vastgesteld dat slechts 

een gedeelte van de ingediende investeringen wordt aanvaard voor investeringsaftrek. Als de 

steun wordt afgezet ten opzichte van het totaal volume investeringen dat werd ingediend, 

bedraagt de gemiddelde steun 3% voor energiebesparingen. 

 Een systeem van verhoogde investeringsaftrek bestaat ook in andere lidstaten van de Europese 

Unie (cf. Nederland, Ierland). Wat Nederland betreft, werden er in 2015 14.234 aanvragen voor 

een Energie-investeringsaftrek (EIA) ingediend of aanzienlijk meer dan de 988 in Vlaanderen (cf. 

Tabel 15). Deze aanvragen in Nederland waren goed voor een totaal investeringsbedrag van 

1.368 miljoen euro. Qua gebruik is er dus een significant verschil tussen Vlaanderen & 

Nederland. Het groter aantal dossiers in Nederland is wellicht te verklaren door de hogere 

investeringsaftrek waarvoor men in aanmerking komt (cf. 58% versus 13,5%). Opvallend ook is 

dat investeringen in duurzame energie (wind, PV, biomassa) slechts 181 miljoen of 13% 

vertegenwoordigen van alle investeringen. 

 

Doelgroep Ondernemingen 

Selectie doelgroep Alle ondernemingen 

Opvolgende instantie Federale overheid, attesten worden afgeleverd door 
VEA,  

www.energiesparen.be 

Soort maatregel Fiscale maatregel 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Fiscale maatregel, stimulans aanwezig 

 Extra aandacht via boekhouder indien deze op de 
hoogte is 

 Gekend gegeven bij bedrijven, taal van bedrijven 

 Grootste aandeel dossiers: HE, dit komt doordat 

http://www.energiesparen.be/
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de investeringen volledig in aanmerking komen. 

Minpunten  In vergelijking met aantal ondernemingen, 
dossiers aan de lage kant 

 Dossiers nemen af met de jaren 

 Toepassing misschien niet genoeg gekend bij de 
boekhouding van onderneming 

 Investeringsaftrek wordt misschien niet steeds 
meegenomen in de rendabiliteitsberekeningen 

 Geen opvolging van kWh bespaard of kWh HE 
opgewekt 

 Te weinig stimulerend effect 

Tabel 16: Evaluatie van de verhoogde investeringsaftrek 

Ecologiepremie Plus  

Een ecologiepremie Plus is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die bepaalde 

investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid 

ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. 

Concreet kan de onderneming een subsidie aanvragen voor een gedeelte van de extra 

investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt. 

Op 19 april 2016 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring 

aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 21 april 

2016
10

. 

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door: 

 De aard van de investering 

 De ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met 

corresponderend subsidiepercentage 

 De grootte van de onderneming 

 De subsidiebonus 

 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. 

  

                                                                 

10
 Af te leggen traject onderneming voor aanvragen Ecologiepremie plus 

 Aanvraag dient te gebeuren voor start investeringen 

 Aanvraag dient elektronisch worden ingediend 

 Stavingsstukken zijn vereist en moeten binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van de 

steunaanvraag per post op per mail opgestuurd worden. 
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 2015 2014 2013 

Aantal subsidies 131 688 386 

Som 
investeringen 
(keuro) 

15.399 101.443 40.980 

Som subsidies 
(keuro) 

2.184 (14%) 26.623 (26%) 14.294 (34%) 

Meest populaire Recuperatie 
restenergie voor 
gebouwklimatisatie 
of industriële 
processen 

Permanente 
magneetmotoren 
met 
toerentalregeling 
op 
compressoren 

Recuperatie 
restenergie voor 
gebouwklimatisatie 
of industriële 
processen 

Tabel 17: Overzicht kengetallen voor jaar 2013, 2014 en 2015 

Doelgroep Ondernemingen die investeren in het Vlaamse 
Gewest 

Soort maatregel Subsidie voor maatregelen opgenomen in LTL lijst 

Opvolgende instantie Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO 

www.vlaio.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Steun is vrij hoog indien maatregel in aanmerking 
komt (LTL lijst) 

 Focus op productieproces en minder courante 
maatregelen 

 Meest populair: restenergie, daglichtsystemen, 
permanent magneet motoren en toerentalregeling 
compressoren 

 Steun maakt innovatieve maatregelen interessant 
en bedrijven competitief met buitenland 

Minpunten  Steun via VLAIO niet via centraal portaal 

 Geen simpele procedure, bedrijf kan dit niet 
alleen, ontzorging nodig 

 Geen opvolging van effectieve kWh die met 
premie wordt gerealiseerd 

 Specifieke maatregelen die meestal gepaard 
gaan met hoge investeringen en intense 
studiefase 

 Niet voor courante maatregelen, doelgroep vooral 
grote ondernemingen en grote KMO’s 

Tabel 18: Evaluatie van de Ecologiepremie Plus 

Strategische ecologiesteun (STRES) 

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie in het Vlaamse 

Gewest een subsidie aanvragen van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De minimum investering 

bedraagt echter drie miljoen euro. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van 

de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de 

essentiële componenten. 

http://www.vlaio.be/
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Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid KMO’s en grote ondernemingen stimuleren om te 

investeren in groene spitstechnologie en dit in technologieën die omwille van hun unieke 

bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de 

limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS. Ondernemingen 

kunnen voor hun individueel of gemeenschappelijk ecologisch investeringsproject, strategische 

ecologiesteun aanvragen. 

 2015 2014 2013 

Aantal dossiers 3 8 16 

Som 
investeringen 
(keuro) 

113.236 25.772 279.624 

Som subsidies 
(keuro) 

6.000 4.828  20.941 

Meest populaire Verduurzamen 
processen 
(chemie) 

Warmtenet Warmtenet + 
verduurzamen 
processen 

Tabel 19: Kengetallen van de Strategische Ecologiesteun – STRES 

Voor veel KMO’s is de STRES-optie wellicht een maatje te groot. Het gaat hier om grote 

investeringsprojecten die de schaal van de meeste KMO’s overstijgt. Een minimum 

investeringsdrempel van drie miljoen euro is dan ook niet gering. Ook voor de STRES is niet meteen 

een evaluatie van de bespaarde kWh’s voorzien in de regelgeving. 

Vereenvoudigde KMO portefeuille  

Vanaf 1 april 2016 is de brede, vereenvoudigde KMO-portefeuille in voege. De verscheidene 

bestaande pijlers, domeinen met hun afzonderlijke steunplafonds en percentages verdwijnen. In het 

toekomstige systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die 

KMO afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies. 

In de nieuwe KMO-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de 

onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het 

steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro 

via de KMO-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%
11

. 

                                                                 

11
 Af te leggen traject onderneming voor om dossier aan te vragen binnen de KMO-portefeuille 

 Registratie onderneming 

 Subsidieaanvraag volgens onderstaand stappenplan 
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Cijfermateriaal over de vernieuwde KMO-portefeuille is nog niet voorhanden. In wat volgt, wordt een 

overzicht gegeven van de aanvragen binnen de vroegere KMO portefeuille voor het domein energie dit 

enerzijds voor coaching en anderzijds voor de overige pijlers (advies, opleiding, 

technologieverkenning). 

Uitbetaalde subsidie voor het coaching traject binnen het domein energie periode 1/01/2013 – 

01/05/2016: 

 1 project voor koeling (10.000 euro) 

 1 project voor perslucht, niet toegekend omdat het hier niet om een KMO ging. 

Uitbetalingen in de steunaanvragen voor het vakgebied “energie” voor de overige pijlers, m.n. 

advies, opleiding en technologieverkenning voor de periode 1/01/2013 – 01/05/2016: 

Aantal projecten 2016 2015 2014 

Advies 

KO 6 10 1 

MO 2 5 0 

Opleiding 

KO 470 383 81 

MO 44 19 10 

Technologische kennis 

KO 1 2 0 

Totaal pijler Energie 984 420 92 

Totaal alle pijlers 78.942 98.659 81.212 

Tabel 20: Aantal projecten KMO portefeuille binnen domein Energie 

Aantal euro’s 2016 2015 2014 

Advies 

KO 12.048 24.275 2.500 

MO 1.188 11.732 0 

Opleiding 

KO 82.030 93.051 13.447 
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MO 10.645 4.559 1.877 

Technologische kennis 

KO 6.000 14.724 0 

Totaal pijler Energie 271.462 Euro 159.964 Euro 17.978 Euro 

Totaal alle pijlers 32.174 kEuro 41.214 kEuro 36.808 kEuro  

Tabel 21: Overgedragen subsidie KMO portefeuille domein Energie 

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat: 

 het coachingtraject geen groot succes kent binnen het domein energie. De meeste steun gaat 

naar opleidingstrajecten 

 Maar zelfs voor de pijler opleiding gaat het finaal om een beperkt aantal aanvragen (< 500 

aanvragen per jaar) 

 Gemiddeld spreken we over en opleidingssubsidie van 175 euro per KO en 241 euro voor MO in 

2016 

 Ten opzichte van de overige pijlers werd er weinig steun aangevraagd voor het domein Energie 

(minder dan 1% van het totaal budget). 

 

Doelgroep KMO’s (kleine + middelgrote ondernemingen) volgens 
de Europese definitie 

Soort maatregel Subsidie voor advies en opleiding 

Opvolgende instantie Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO 

www.vlaio.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  KMO portefeuille verlaagt drempel voor advies en 
opleidingen bij bedrijven 

 Enkel voor de pijler opleiding relatief “succesvol”. 

 B2B diensten stimuleren 

Minpunten  Geen opvolging inzake effectief advies in het 
kader van energie-efficiëntie 

 Aanmeldingsprocedure te ingewikkeld, grote 
drempel zeker omdat deze procedure niet van 
toepassing is voor een groot aantal andere 
instrumenten die buiten de scope vallen van het 
VLAIO 

 Erg lage subsidies per dossier 

 Ontbreken toepassingsvoorbeelden waarvoor 
steun gebruikt kan worden. 

 KMO portefeuille vroegere vorm weinig succesvol 

 

KMO groeisubsidie (in ontwikkeling) 

Naast de KMO-portefeuille voorziet de Vlaamse Regering in een nieuw subsidie-instrument: de KMO-

groeisubsidie. Met deze KMO-groeisubsidie wordt het strategisch advies van de KMO-portefeuille, de 

pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor 

kennismanagers samen met de IWT starterstudies geïntegreerd in één nieuw instrument, 

http://www.vlaio.be/
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complementair aan de KMO-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het Agentschap 

Innoveren en Ondernemen. 

Met de KMO-groeisubsidie kunnen KMO’s gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, 

internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven 

van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte 

onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming). 

Voor het verwerven van de kennis kan de KMO vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen 

te werken en bijgevolg advies aan te kopen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door 

de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven 

hiervoor niet geregistreerd te zijn. 

Aantal projecten 2016 2015 2014 

Advies 

KO 2 3 2 

MO 2 1 5 

Tabel 22: Aantal aanvragen projecttype strategisch energieplan binnen domein energie 

Projectsubsidie (euro) 2016 2015 2014 

Advies 

KO (euro) 36.040 36.018 38.340 

MO (euro) 48.367 12.680 50.125 

Tabel 23: Gereserveerde projectsubsidie bovenstaande projecten 

Doelgroep KMO’s (kleine + middelgrote ondernemingen) volgens 
de Europese definitie 

Soort maatregel Steun voor groeitrajecten + innovatie 

Opvolgende instantie Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO 

www.vlaio.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Vroeger strategisch advies. 

 B2B diensten stimuleren 

 Vereenvoudiging bestaande systeem, 
samensmelting van alle instrumenten die in het 
verleden niet effectief bleken of deels effectief 
bleken 

Minpunten  Ontbreken toepassingsvoorbeelden, te weinig 
transparant om andere KMO’s aan te zetten 

 Vroeger strategisch energieplan weinig bekend  

Tabel 24: Evaluatie van de groeipremie 

http://www.vlaio.be/
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Call restwarmteprojecten  

Sinds 2015 heeft de Vlaamse regering een specifieke maatregel uitgewerkt om de valorisatie van 

restwarmte in een hogere versnelling te krijgen. Er wordt gewerkt met een oproep
12

. Projecten met 

volgende onderwerpen komen daarvoor in aanmerking: 

 Groene warmte uit biomassa (GW) (met een capaciteit van meer dan 1 MWth), 

 Groene warmte uit diepe geothermie (Geo) (met een capaciteit van meer dan 5 MWth), 

 Restwarmte (RW) 

 Biomethaanproductie (BM) 

Er werden ondertussen 4 calls georganiseerd.  

1ste call: 5/12/13 tot 5/2/14 

 Aantal aanvragen: 13 (waarvan GW: 2 – BM: 2 – RW: 11) 

 Totaal steunbedrag: 2 miljoen euro 

 

2de call: 5/6/14 tot 4/9/14 

 Aantal aanvragen: 3 (GW: 1 – BM: 1 – RW: 1) 

 Totaal steunbedrag: 0,9 miljoen euro 

 

3de call: 5/12/14 tot 4/2/15 

 Aantal aanvragen: 6 (GW: 1 – BM: 0 – RW: 5) 

 Totaal steunbedrag: 1,7 miljoen euro 

 

4de  call: 1/10/15 tot 30/11/15 

 Aantal aanvragen: 17 (GW: 1 – BM: 1 – RW: 12 – Geo: 2) 

 Totaal steunbedrag: 8,9 miljoen euro 

 

Doelgroep Vanaf 2016, Investeerders in groene warmte, 
restwarmte en biomethaan en diepe geothermie 

Soort maatregel Call systeem. Vanaf 2016 één call per jaar 

Opvolgende instantie VEA 

www.energiesparen.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

                                                                 

12
 Af te leggen traject onderneming voor Call restwarmteprojecten: 

 Indienen principeaanvraag met bij te voegen verplichte documenten 

 Voorbeeld verplichte documenten 

 Schets energiestroomschema 

 Technische beschrijving 

 Investeringskost 

 Beschrijving referentie installatie 

 IRR berekening 

http://www.energiesparen.be/
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Pluspunten  Geeft ruimte voor ambitieuze projecten 

 Restwarmteprojecten in stijgende lijn 

 Uitbreiding call diepe geothermie 

 Call maakt tijdelijke intensieve promotie mogelijk 

Minpunten  Vrij nauw toepassingsgebied, specifieke 
doelgroep 

 Projectsubsidie met uitgebreid voortraject, hoge 
drempel 

 Geen koppeling tussen feitelijke realisatie project 
en uitgekeerde subsidie 

 Tijdelijk beschikbaar 

 Geen voorbeeld projecten beschikbaar op 
website 

 Te weinig gepromoot 

Tabel 25: Evaluatie van de call restwarmte 
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5.1.3 Vrijwillige overeenkomsten 

Energiebeleidsovereenkomsten 2015-2020 

Op 4 april 2014 keurde de Vlaamse Regering de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering 

van en voor de blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-

bedrijven & VER-bedrijven) definitief goed
13

. Dit in opvolging de benchmark- en auditconvenant. 

Binnen de NACE-BEL 2008 code 05 tem 33 (winning delfstoffen en industrie) wordt hun aantal geschat 

op een 450 tot 500 tal bedrijven. Deze ondernemingen vertegenwoordigen meer dan 88% van het 

totaal industrieel energieverbruik. 

Tot op heden zijn reeds 339 bedrijven uit deze doelgroep toegetreden. Momenteel komen de eerste 

energieplannen binnen en is het nog te vroeg om in te schatten hoeveel potentieel er daadwerkelijk 

werd aangeboord. Het grootste knelpunt op dit ogenblik is de gedeeltelijke realisatie van de 

                                                                 

13
 Af te leggen traject voor onderneming die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten 

 Toetreden EBO door aanvraag. 

 Toetreding betekent engagement om jaarlijks tegen uiterlijk tegen 1 april verslag uit te brengen 

aan het Verificatiebureau. 

 Onderstaande procedure moet gevolgd worden voor monitoringsverslag en rekenblad: 

Stap 1:  

 De onderneming dient in eerste instantie haar energieplan, energie-auditverslag en rekenblad in 

bij het VBBV binnen de 9 maanden na goedkeuring van het plan van aanpak of zoals anders 

afgesproken. 

Stap 2: 

 Het VBBV beoordeelt deze documenten en keurt deze – eventueel na aanpassingen en/of 

aanvullingen – goed. Op dat ogenblik ligt de basisstructuur (in tabblad “2014”) van het rekenblad 

vast.  

Stap 3: 

 Het VBBV zorgt voor een correcte overname van de structuur van het tabblad “2014” naar de 

volgende jaren (2015 t.e.m. 2020), blokkeert het tabblad “2014” en geeft in de tabbladen “2015” 

en “Maatregelen” de nodige cellen vrij voor ingave van de monitoringgegevens over 2015. 

 Het VBBV verstuurt vervolgens dit aangepaste rekenblad per e-mail door naar de 

contactpersoon van de betreffende onderneming. 

Stap 4: 

 De onderneming stelt het monitoringverslag over 2015 op en vult het rekenblad aan. 

 De onderneming verstuurt de beide documenten (verslag en rekenblad) elektronisch naar 

vbbv@vbbv.be binnen de 6 weken na ontvangst van het aangepaste rekenblad (zie stap 3). 

Stap 5: 

 Het verificatiebureau beoordeelt vervolgens dit monitoringverslag en rekenblad en zal – 

eventueel na aanpassingen en/of aanvullingen – de goedkeuring ervan per brief (elektronisch 

opgestuurd ter attentie van de contactpersoon) bevestigen. 

 

mailto:vbbv@vbbv.be
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tegenprestaties door de Vlaamse overheid, na het wegvallen van de accijnsvrijstellingen. Dit werd 

slechts voor de helft opgevangen door een accijnsreductie op aardgas. Verdere compensatie zou via 

een federaal instrument moeten komen, maar momenteel is nog niet duidelijk hoe dit concreet in zijn 

werk zou kunnen gaan. 

Doelgroep Energie-intensieve bedrijven met primair 
energieverbruik > 0,1PJ, 

Soort maatregel Vrijwillige overeenkomst gekoppeld aan verplichting 

Opvolgende instantie Verificatiebureau 

www.ebo-vlaanderen.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s NEE 

Pluspunten  Vrijstellingen van bepaalde verplichtingen in het 
kader van het BEP vormen een stimulans voor 
het (vrijwillig) ondertekenen van de EBO. 

 Duidelijke financiële en andere voordelen voor de 
deelnemers, wat toetreding aantrekkelijk maakt 

 Duidelijke verplichtingen en een engagement om 
rendabel project uit te voeren 

 Om de 4 jaar een audit is een goede frequentie 

 Bedrijven die voldoende kennis hebben, hoeven 
geen consultant in te schakelen 

 Consequente opvolging van de vorderingen door 
het verificatiebureau 

Minpunten  Er zijn altijd bedrijven die het enkel doen voor de 
tegenprestatie. 

 Wat als er geen besparingspotentieel is? 

 Tegenprestatie overheid on HOLD 

 In ieder systeem groeien in de loop van de rit een 
aantal regeltjes. Dit haalt de aandacht weg van 
het echte werk. 

 Voor de bedrijven die juist boven de 100.000 GJ 
zitten, de kleintjes zeg maar, is de inspanning 
behoorlijk zwaar, ontbreken van een “light versie” 

 Klassieke systeem: audit, engineering, 
implementatie te duur 

Tabel 26: Evaluatie van de energiebeleidsovereenkomst 

Pilootproject Mini EBO’s (in ontwikkeling) 

Energiebesparende maatregelen kunnen ook bij industriële KMO’s rendabel zijn. In tegenstelling tot 

grote (energie-intensieve) ondernemingen is in heel wat KMO’s energie geen corebusiness. Bovendien 

heeft de bedrijfsleider meerdere rollen te vervullen heeft, ontbreekt vaak kennis van energie en/of kan 

de nodige tijd niet vrijgemaakt worden. De energiekost wordt daardoor gezien als een vaststaand feit 

binnen de totale productiekost. 

Voor het benaderen van KMO’s is het aangewezen om een bestaande vertrouwensrelatie te gebruiken, 

of deze op te bouwen, tussen KMO en bijvoorbeeld (sector)federaties. In eerste instantie wordt er 

gedacht aan een pilootproject/proefproject. Dit om zowel de deelnemende sectororganisatie als de 

Vlaamse overheid de kans te geven in de loop van het pilootproject nog bij te sturen en de nodige 

http://www.ebo-vlaanderen.be/
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ervaring op te bouwen met het concept mini-EBO. Het pilootproject mini-EBO heeft als partijen Agoria 

en de Vlaamse overheid (Vlaamse Regering). Agoria treedt daarbij op als vertrouwenspersoon, 

ontzorger en coach naar de industriële KMO’s uit haar sector (leden). Als duurtijd van het pilootproject 

wordt een periode van 2 jaar voorgesteld
14

. 

Momenteel liggen volgende engagementen op tafel: 

Engagementen van Agoria: 

 Opstellen van een lijst van energiebesparende maatregelen waarvoor de sectororganisatie de rol 

van vertrouwenspersoon, ontzorger en coach kan opnemen. 

 Effectief stimuleren/motiveren van hun leden tot het ondernemen van actie. 

 Systeem van monitoring en verificatie implementeren om de uitvoering van de maatregelen (door 

wie, wat, kosten, besparing, premies, vouchers, enz.) op te kunnen volgen. 

 Tussentijdse rapportering aan de Vlaamse overheid. 

Agoria stelt alvast volgende lijst van maatregelen voor: 

 Energiemonitoring (permanent; software-based) 

 Restwarmterecuperatie/thermische processen 

 Renovatie stookplaats / contracting HVAC 

 Relighting 

 Nullast opsporing perslucht 

Engagementen van de Vlaamse overheid: 

 Voor de lijst van energiebesparende maatregelen een systeem van energiepremies en/of 

vouchers voorzien. 

 Budget voor ondersteuning (aanwerving) van energiecoach voor Agoria. 

 Voorstel uniform monitoringsysteem. 

 

Doelgroep Industriële KMO’s 

Soort maatregel Vrijwillige overeenkomst gekoppeld aan verplichting 

Opvolgende instantie Agoria , VEA (onderzoeken haalbaarheid mini EBO 

www.energiesparen.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Benadering KMO via sectororganisatie, 
vertrouwensband is belangrijk 

 Mogelijkheid om informatie te verschaffen per 
sector 

 1 aanspreekpunt, coach per sector 

 Pilootproject 1 sector, uitrol mogelijk over andere 
sectoren indien succesvol 

                                                                 

14
 Het VEA is ook “on speaking terms” met FEVIA met betrekking tot het uitwerken van een mini-EBO 

voor deze deelsector van de industrie. Concretisering is te verwachten in de komende 

weken/maanden. 

http://www.energiesparen.be/
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Minpunten  Geen concrete opvolging van de effectieve 
besparing 

Tabel 27: Evaluatie van de mini-EBO 
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5.1.4 Fondsen, waarborgen 

Groene waarborg (gearchiveerd) 

Tot eind 2014 konden KMO’s een zogenaamde “groene” aanvragen en dit als uitbreiding op de 

generieke Waarborgregeling. Bedrijven konden deze groene waarborg specifiek gebruiken voor de 

financiering van energiebesparende investeringen waarvan de terugverdientijd maximaal tien jaar 

bedraagt. Afhankelijk van de financiële instelling die de lening verstrekte, lag het maximale 

dekkingspercentage van de Groene Waarborg op 75% van de investering. 

De ondersteuning was evenwel niet verenigbaar met de Ecologiepremie, wel met de REG-premies. De 

Groene Waarborg richtte zich zowel op KMO’s als grote ondernemingen. Bedrijven die in aanmerking 

kwamen voor het toetreden tot benchmark-of auditconvenant konden geen beroep doen op de Groene 

Waarborg. 

Het beschikbare budget bedroeg 3 miljoen euro, maar de Groene Waarborg werd geen succes. Een 

aantal redenen kunnen hiervoor worden aangehaald: 

 De Groene Waarborg regeling was administratief zwaarder dan de Generieke Waarborgregeling. 

Bovendien kunnen alle groene investeringen feitelijk ook onder de Generieke Waarborgregeling 

gebracht worden. 

 De limitatieve technologieënlijst van de Groene Waarborg was vrij beperkt en concentreerde zich 

op energiebesparende common practice technologieën. Feit dat de groene waarborg niet kon 

worden gecombineerd met de ecologiepremie was eveneens een hinderpaal. 

 Anderzijds hadden ESCO’s geen toegang tot de groene waarborg. 

 

Doelgroep KMO’s en grote ondernemingen 

Soort maatregel Waarborg 

Opvolgende instantie PMV 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Geen 

Minpunten  Te complex administratief  

 Lijst technologieën te beperkt 

 Geen opvolging 

 Weinig promotie 

 Financiering energiebesparende maatregelen 
TVT maximaal 10 jaar 

Tabel 28: Evaluatie van de groene waarborg 

Energie-efficiëntie fonds voor KMO’s (in ontwikkeling) 

In 2015 gaf de Vlaamse regering opdracht aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen om de 

haalbaarheid van een ESCO-fonds uit te bestuderen. Het fonds zou kapitaal verstrekken aan ESCO’s 

die op hun beurt energiebesparende maatregelen uitvoeren binnen Vlaamse KMO’s. Belangrijk daarbij 

is dat het fonds ESR-neutraal dient te functioneren, wat concreet betekent dat er voldoende risico bij 

de tegenpartij moet liggen. Indien niet het geval, moet de opgebouwde schuld mee geconsolideerd 
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worden met de totale schuld van de Vlaamse overheid. Voorts is het de bedoeling dat naast de 

Vlaamse overheid (via PMV) ook derde partijen (banken) mee investeren in het fonds. De Vlaamse 

regering had alvast een bedrag van 30 miljoen euro voorzien als startkapitaal van dit Energie-

efficiëntiefonds. 

Verschillende haalbaarheidsstudies werden ondertussen uitgevoerd waarbij ook de modaliteiten van 

het fonds in detail werden uitgewerkt. Bedoeling is om in het najaar 2016 te beslissen over de concrete 

oprichting van het fonds. 

 

Doelgroep KMO’s 

Soort maatregel fonds, stimuleren energie-efficiëntie bij KMO’s 

Opvolgende instantie PMV 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Werken met pilootprojecten 

 Mogelijkheid om projecten met een langere 
terugverdientijd gefinancierd te krijgen. Banken 
beperken krediet typisch tot 5 jaar; door 
tussenkomst van ESCO-fonds kan deze termijn 
worden uitgebreid naar 7-8 jaar 

Minpunten  Toepassen fonds, geen mogelijkheid toepassen 
premies 

 Hoe doelpubliek bereiken? Wordt het ESCO-
fonds een concurrent voor de reeds bestaande 
privé-ESCO-partijen dan wel een partner? 

 Zal de ontzorging bereikt worden via deze 
aanpak? 

 Kans dat de administratie procedure weer te 
zwaar gaat worden? 

Tabel 29: Evaluatie van het Energie-efficiëntiefonds 
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5.1.5 Tools 

Benchmarktool KMO’s: KMO-energiewijzer 

Begin juli 2016 werd de KMO-energiewijzer gelanceerd via een gezamenlijke persconferentie van 

minister van Energie Bart Tommelein, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en het 

energiestudiebureau Zero Emission Solutions (ZES). De KMO-energiewijzer is een website waarop 

kleine KMO’s en zelfstandigen hun energieverbruik kunnen benchmarken tegenover de concurrenten 

en hun potentieel inzake energiebesparing kunnen berekenen. De tool wil tips aanbieden voor 

energiebesparende investeringen en goede voorbeelden uit de praktijk belichten. De tool werd 

uitgewerkt door NSZ en ZES die hiervoor een projectsubsidie van VEA kregen. De website is makkelijk 

terug te vinden via http://kmo-energiewijzer.be/. 

 

Doelgroep Kleine KMO’s, zelfstandigen 

Soort maatregel Tool om te gebruiken 

Opvolgende instantie NSZ/ZES in samenwerking met VEA 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s Gericht op eerdere kleinere KMO’s 

Pluspunten  Voor iedereen toegankelijk 

 KMO’s en zelfstandigen kunnen zelf inschatten 
waar het potentieel aan energiebesparing is 
binnen hun bedrijf. 

Minpunten  Beperkte deel van de doelgroep 

 Enkel informatief 

 Focus op generieke maatregelen (cf. verlichting, 
verwarming, PV, …) 

 Energiebesparing in de bedrijfsprocessen wordt 
niet echt gescreend 

Tabel 30: Evaluatie van KMO-energiewijzer 

Ondernemersportaal (in ontwikkeling) 

De Vlaamse overheid heeft ambitie om één portaal te creëren waar elke ondernemer met zijn vragen 

terecht kan. Het eerste luik van de portaalsite voor ondernemers - de inhoudelijke informatie - staat 

reeds online op volgende website: www.vlaanderenonderneemt.be.  

De website is online gegaan met een beperkte communicatie (“silent release” via de nieuwsbrief van 

het Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen (VLAIO), Facebook, Twitter & LinkedIn). De 

informatie op de portaalsite werd door VLAIO rechtstreeks teruggekoppeld met de achterliggende 

entiteiten. Op dit ogenblik kan een ondernemer al de status checken van subsidiedossiers die werden 

ingediend bij het VLAIO, IWT (nu geïntegreerd in het VLAIO) en Flanders Investment & Trade (FIT). 

De volgende stap is het uitvoeren van een proof of concept (PoC) met als doelstellingen: 

 Met beperkt aantal entiteiten een duidelijk afgebakende scope bepalen.  

 Een platform creëren dat bewijst dat het loket werkt 

 Een governance en kostenstructuur opzetten 

http://kmo-energiewijzer.be/
http://www.vlaanderenonderneemt.be/
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 De grootste businessrisico’s uit de werkgebieden verder uitwerken en afdekken 

 Aantonen dat het ICT-platform en de ICT-oplossingsarchitectuur klaar is en werkt, alsook 

kinderziektes aan het licht brengen (en oplossen) 

 De PoC draait in een (beschermde) productieomgeving en moet toelaten om over te gaan tot go-

live in een volgende fase. 

Wat zit er in de PoC: 

 Gepersonaliseerd e-loket voor ondernemers 

 Eenvoudig inloggen op basis van ACMIDM3  

 Single sign on  

 Ontsluiten van statusinfo van dossiers via het e-loket waarna doorgelinkt wordt naar de 

applicaties van de betrokken agentschappen voor meer detailinformatie (indien beschikbaar). De 

applicaties van de betrokken agentschappen/departementen blijven rechtstreeks toegankelijk 

voor de ondernemer.  

 Opstarten van digitale transacties via het e-loket waarna doorgelinkt wordt naar de applicaties 

van de betrokken agentschappen. De applicaties van de betrokken 

agentschappen/departementen blijven rechtstreeks toegankelijk voor de ondernemer.  

 

Op 30 september jongstleden zat de POC in het stadium van de pre-productie. 

 

Doelgroep Ondernemers 

Soort maatregel Centraal portaal 

Opvolgende instantie VLAIO 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Voor iedereen toegankelijk 

 Centraal portaal 

 Gemakkelijk aan te melden 

Minpunten  Nog in testfase 

 Beperkt aantal agentschappen werden reeds 
gekoppeld 

 Vooralsnog beperkt deel van energie-
informatie/subsidies geïntegreerd 

Tabel 31: Evaluatie van het ondernemersportaal 

 



 

Actieplan energie-efficientie KMO's 

Eindrapport 

PR109157 – Antoon Soete/ Floor Apers –07/11/2016 

FINAAL 

CONFIDENTIAL 

57 / 82 

 

 

5.1.6 Besluit doeltreffendheid beleidsinstrumenten stimuleren energie-efficiëntie KMO’s 

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de huidige beleidsinstrumenten weer. De kleur geeft een indicatie van de doeltreffendheid op het gebied 

van het stimuleren van de doelgroep om te focussen op energie-efficiëntie alsook een indicatie inzake huidige opvolging. Waarbij groen meest doeltreffend 

en rood minst doeltreffend is. Er wordt voorts een onderscheid gemaakt naar de verschillende type bedrijven: energie-intensieve bedrijven, niet-KMO’s (grote 

ondernemingen) en de KMO’s. 

Beleidsinstrumenten  Energie intensieve bedrijven  Niet- KMO’s (grote ondernemingen)  KMO’s 

EBO’s  Verplichting met stimulans door 
tegenprestatie overheid 

 Goede opvolging via 
verificatiebureau 

 NVT  NVT 

Verplichte Energie audit  NVT  Verplichting zonder opvolging 

 Doelgroep wordt niet bereikt 

 Verplichting niet gekoppeld aan 
energieverbruik maar aan definitie 
niet-KMO 

 NVT 

Premies DNB  Enkel premie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven, bespaarde kWh 

 Aantal dossiers vallen nog mee 

 Geen steun voor proces specifieke 
zaken 

 Enkel premie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven, bespaarde kWh 

 Aantal dossiers vallen nog mee 

 Geen steun voor proces specifieke 
zaken 

 Enkel premie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven, bespaarde kWh 

 Aantal dossiers vallen nog mee 

REG premie DNB  Premie na energiestudie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven 

 Geen opvolging inzake besparing 
gerealiseerd of niet 

 Enige bewijs uitvoering: facturen 

 Aantal dossiers = geen succes 

 Doelgroep maakt er vermoedelijk 
geen gebruik van 

 Premie na energiestudie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven 

 Geen opvolging inzake besparing 
gerealiseerd of niet 

 Enige bewijs uitvoering: facturen 

 Aantal dossiers = geen succes 

 Doelgroep maakt er vermoedelijk geen 
gebruik van 

 Premie na energiestudie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven 

 Geen opvolging inzake besparing 
gerealiseerd of niet 

 Enige bewijs uitvoering: facturen 

 Aantal dossiers = geen succes 

 Doelgroep maakt er vermoedelijk 
geen gebruik van 
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REG premie Elia  Energiestudie mag door iedereen 
worden uitgevoerd 

 Premie na energiestudie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven 

 Aantal dossiers = geen succes 

 Beperkte doelgroep, Elia net 

 Energiestudie mag door iedereen 
worden uitgevoerd 

 Premie na energiestudie 

 Geen opvolging inzake grootte 
bedrijven 

 Aantal dossiers = geen succes 

 Beperkte doelgroep, Elia net 

 NVT 

Verhoogde 
investeringsaftrek 

 Fiscale maatregel 

 Bedrijven kennen dit 

 Meteen impact op ondernemen 

 Fiscale maatregel 

 Bedrijven kennen dit 

 Meteen impact op ondernemen 

 Fiscale maatregel 

 Bedrijven kennen dit 

 Meteen impact op ondernemen 

Ecologiepremie  LTL lijst vooral gericht op 
innovatieve maatregelen met hoge 
investeringskost 

 Intense aanvraagprocedure 

 Weinig focus op energie-efficiëntie 

 Geen opvolging 

 LTL lijst vooral gericht op innovatieve 
maatregelen met hoge 
investeringskost 

 Intense aanvraagprocedure 

 Weinig focus op energie-efficiëntie 

 Geen opvolging 

 LTL lijst vooral gericht op 
innovatieve maatregelen met eerder 
hoge investeringskosten 

 Intense aanvraagprocedure 

 Weinig focus op energie-efficiëntie 

 Geen opvolging 

KMO portefeuille  Steun voor advies en opleiding 

 Wordt niet veel ingezet voor 
advies rond energie 

 NVT  Steun voor advies en opleiding 

 Wordt niet veel ingezet voor advies 
rond energie 

Call restwarmte  Specifieke projecten 

 Call manier om zaken kort 
intensief te promoten 

 Specifieke projecten 

 Call manier om zaken kort intensief te 
promoten 

 Specifieke projecten 

 Call manier om zaken kort intensief 
te promoten 

KMO-energiewijzer  NVT  NVT  Informatief 

 Hopelijk een stimulans om in te 
zetten op energiebesparing. 
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5.2 PROJECTEN 

In de voorbije jaren werden heel wat projecten opgestart die het stimuleren van de energie-efficiëntie 

bij ondernemingen als doelstelling hebben. Bij het inventariseren van deze projecten en de zoektocht 

naar meer informatie bleek dat deze projecten nergens gecentraliseerd worden zodat het wellicht ook 

voor ondernemers niet eenvoudig is om zicht te hebben op deze verschillende initiatieven. Daarnaast 

is het ook opvallend dat vele projecten niet echt een stimulans aanbieden om in te stappen in het 

project naast het besparen van hun eigen energie en het investeren van hun tijd. 

5.2.1 Afgelopen of lopende 

Energiescans 

In de periode 2013-2015 bood het VLAIO geïnteresseerde bedrijven een gratis individuele 

energiedoorlichting (energiescan) aan. Deze energiescans werden uitgevoerd door een aantal 

studiebureaus die door het VLAIO waren geselecteerd na een aanbestedingsprocedure. De resultaten 

worden weergegeven in het eindrapport dat men online kan raadplegen. In totaal werden in 400 

Vlaamse bedrijven een energiescan uitgevoerd. Uit het eindrapport werden onderstaande zaken 

gedestilleerd: 

 Het totaal energieverbruik van de gescande bedrijven bedroeg 413.425 MWh/jaar elektriciteit 

266.107 MWh/jaar aardgas, 5.895 MWh/jaar propaangas en 114.496 MWh/jaar stookolie. Alles 

samen goed voor 5,11 PJ primair. Dit stemt overeen met ongeveer 1% van het jaarlijks 

energieverbruik in Vlaanderen van de industriële en bouwnijverheid, en is goed voor een CO2-

uitstoot van ongeveer 243 kton/jaar. 

 Op het totaal elektriciteitsverbruik (413.425 MWh/jaar) werd 60.090 MWh of 14,5% als mogelijk 

te besparen ingeschat. Voor het brandstofverbruik (386.498 MWh/jaar) bedroegen de 

besparingsvoorstellen in totaal 60.990 MWh of 16,8% van het totaal verbruik. Dit zijn gewogen 

gemiddelden. Bedrijven met een groot verbruik maar waar de procentuele besparing lager ligt, 

zorgen ervoor dat de gewogen gemiddelden lager uitvallen. Uitgedrukt in euro gaat het om een 

totale jaarlijkse, geadviseerde besparing van 11,3 miljoen euro.  

 De nodige investeringen om deze besparingen te realiseren, bedragen in totaal ongeveer 54,3 

miljoen euro. Uitgedrukt in primaire energie gaat het om een besparing van 0,76 PJ primair/jaar 

(een vermindering van de CO2-uitstoot met 36,2 kton/jaar).  

 Het project van de energiescans kent in de toekomst vermoedelijk een vervolgtraject via een 

EFRO-financiering. Dit project zal zowel het uitvoeren van energiescans omvatten als verdere 

begeleiding/ontzorging bij uitvoering van maatregelen (cf. het huidige KOALA project). 

 

Doelgroep KMO’s 

Soort maatregel Tijdelijk aanbod gratis energiescan 

Opvolgende instantie Vroegere Agentschap Ondernemen, huidige VLAIO 

www.vlaio.be 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

http://www.vlaio.be/
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Pluspunten  Gratis 

 In kaart brengen verbruiken, maar niet gelinkt met 
bovenliggend systeem 

 Vervolgtraject voorzien, (EFRO-dossier), dit keer 
energiescan + begeleiding aan 60% 
gesubsidieerd 

Minpunten  Weinig tot geen opvolging bij het realiseren van 
maatregelen die geïdentificeerd zijn 

 Oppervlakkig, niet diepgaand genoeg 

 Financiële haalbaarheid kan beter worden 
uitgewerkt 

 Niet toegankelijk genoeg 

 Dieper ingaan op mogelijke subsidieaanvragen 
en hoe aan te vragen 

 Mobiliteit en water niet bekeken, eventueel extra 
mee te nemen 

 Bedrijven zijn niet bereid ervoor te betalen enkel 
indien ze kunnen besparen, zijn ze te vinden om 
kost scan hiermee te betalen 

 Meteen offertes aanleveren zodat de dingen meer 
concreet worden 

 Onvoldoende gekend, zou meer gepromoot 
moeten worden, eventueel te vermelden op 
energiefactuur? 

Tabel 32: Evaluatie van de Energiescans 

ESKIMO, ESCO’s voor KMO’s 

In 2014 lanceerde het VLAIO een oproep voor ESCO-projecten die energiebesparende maatregelen 

zouden uitvoeren bij KMO’s. Finaal werden er vier projecten geselecteerd, elk met een specifieke 

aanpak om ESCO-werking bij KMO’s te introduceren. De vier projecten zijn momenteel volop in 

uitvoering. Daarbij is er regelmatig overleg voorzien zodat er ook kruisbestuiving mogelijk is tussen de 

verschillende projecten. Voorts nemen ook externe stakeholders aan dit overleg deel (cf. banken, 

Febelfin, PMV, Belesco, …). Op basis van de resultaten van deze vier pilootprojecten is het de 

bedoeling om ook beleidsaanbevelingen te formuleren teneinde bepaalde knelpunten aan te pakken 

waarmee de projecten op het terrein werden geconfronteerd. 

Volgende projecten werden geselecteerd: 

 iSAve project: Binnen het iSave-project bieden IGEMO, Factor 4 en Unizo gratis begeleiding aan 

KMO’s die samen willen werken met een ESCO. Bij geïnteresseerde bedrijven wordt een eerste 

haalbaarheidstoets uitgevoerd om na te gaan of er mogelijkheden zijn om een ESCO-werking op 

te starten. Voor de KMO’s die in aanmerking komen, zal dan gezamenlijk een ESCO aangesteld 

worden. 

 ESCO4FVT project: Het project past een schaalverkleining toe op de ervaring van Dalkia 

(projectpartner) in grote industriële ESCO-projecten. Daarbij spitst het project zich toe op 

bedrijven die in hun proces perslucht, koeling en/of warmte en verlichting nodig hebben en een 

minimale jaarlijkse energiekost hebben van 50.000 euro. In de geselecteerde ondernemingen zal 

via een traject van energiemonitoring, procesanalyse en detectie van het energiebesparings-



 

Actieplan energie-efficientie KMO's 

Eindrapport 

PR109157 – Antoon Soete/ Floor Apers –07/11/2016 

FINAAL 

CONFIDENTIAL 

61 / 82 

 

 

potentieel het financieel en contractueel aspect van een ESCO bepaald worden. Het uiteindelijke 

doel is om ESCO-contracten te implementeren en de meet- en verificatietool, ontwikkeld in de 

loop van het project, te evalueren.  

 ESCO4Gent: Binnen dit project wordt de haalbaarheid van een ESCO op het niveau van een 

bedrijventerrein onderzocht. De haalbaarheid wordt concreet getoetst op twee bedrijventerreinen 

in het Gentse: Drongen I en Industrieweg. De keuze voor deze twee terreinen is gemaakt op 

basis van het feit dat Quares (projectpartner) op deze terreinen reeds actief is als parkmanager. 

Beide terreinen bevatten voorts een divers spectrum van KMO’s die actief binnen verschillende 

sectoren, vastgoedtypologieën, etc.  

 ESCO4Oost-Vlaanderen: Op het eerste gezicht lijkt de ESCO-methodiek van “gratis 

energiebesparing” zeer interessant voor KMO’s. Toch vindt dit vandaag niet of nauwelijks ingang. 

Het project ESCO4Oost-Vlaanderen tracht hierin verandering te brengen door zich te richten op 

bedrijventerreinen (economische concentratiezone), én een vereenvoudigde ESCO-aanpak 

(kort) op maat van KMO’s. 

Hoewel alle projecten nog lopende zijn en het bijgevolg nog te vroeg is voor een eindevaluatie kunnen 

volgende elementen worden meegegeven: 

 Voor de meeste KMO’s is het ESCO-begrip onbekend terrein. Het vergt dan ook heeft wat tijd & 

inzet om KMO’s geïnteresseerd te krijgen voor het concept en deelname aan één van de 

verschillende projecten. Belangrijk is dat ze daarbij beroep kunnen doen op een 

vertrouwenspersoon. 

 Elk bedrijf is verschillend waardoor een tailor made aanpak vereist is. 

 KMO’s zijn met name geïnteresseerd in projecten met een relatief korte terugverdientijd. 

Relighting met LED’s is dan ook redelijk populair. 

 Basisdata op het vlak van energieverbruik zijn niet altijd makkelijk te verzamelen (cf. EAN 

nummers) waardoor opnieuw relatief veel tijd moet worden besteed aan het verzamelen van 

basisinformatie 

 Bankability van ESCO’s die focussen op KMO’s is een uitdaging; naast het besparingsrisico is er 

immers ook het KMO-risico zelf. 

 De schaal van een bedrijventerrein is te klein om tot een gebiedsgerichte ESCO te komen; 

werken op het niveau van een stad/gemeente is daarentegen zeker mogelijk.  

 Om de bankability te verhogen, is het voorts aangewezen om niet enkel te focussen op energie-

efficiëntie maar ook hernieuwbare energieprojecten (PV, wind, biomassa, …) mee te nemen, 

eventueel aangevuld met een bundeling van de energiecontracten.  

 Wellicht zal een bijkomende ondersteuning door de overheid nodig zijn om een ESCO-werking te 

introduceren bij deze doelgroep. 

Stadslab 2050 stad Antwerpen 

Stadslab2050 brengt gemotiveerde burgers, bedrijven, middenveld, kennisinstellingen, Antwerpse 

stadsdiensten en andere overheden bij elkaar om de omslag naar een duurzame stad te helpen 

verwezenlijken. Stadslab2050 activeert dit netwerk met het opzetten van ontmoetingsruimten. 

De volgende aanpak wordt daarbij gehanteerd: 
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 Samenwerking. Stadslab2050 brengt mensen en organisaties samen om problemen aan te 

pakken die te groot zijn om door één organisatie opgelost te worden.  Netwerken worden 

gecreëerd van personen en organisaties met verschillende capaciteiten en ervaringen.  

 Incubatie en versnelling. Ondernemende mensen en organisaties vormen de basis voor een 

versnelling naar duurzaamheid. Stadslab2050 wil deze mensen, organisaties of 

samenwerkingsverbanden ondersteunen om hun ondernemend idee uit te werken. 

 Acties. Stadslab2050 legt duidelijk de focus op acties en experimenten voor een duurzame stad. 

Enkel door dingen te doen, door te proberen, te experimenteren en soms zelfs te falen, kan werk 

worden gemaakt van een duurzame stad. 

 Communicatie/zichtbaar maken. Het delen van goede praktijken, het engageren van 

stakeholders, het blijven motiveren en inspireren voor een duurzame stad is een belangrijke 

doelstelling van Stadslab2050.  

 Capaciteitsopbouw. Stadslab2050 wil kennis opbouwen voor de omslag naar een duurzame 

stad. De organisatie wil aan mensen en organisaties de nodige capaciteiten aanreiken om 

blijvende verandering in hun organisaties of systemen te volbrengen. 

 Voorbeeld van één van de projecten is het project “helpdesk Energiezorg” (oktober 2015) 

Doel van dit project is het opzetten van een competence center dat energie-efficiëntie en 

duurzame energie bij KMO’s, organisaties uit handel en diensten, retail faciliteert. Op de 

ontmoetingsruimte werd het Nederlandse klimaatplein voorgesteld: een virtuele plaats over onder 

meer energie-efficiëntie en duurzame energie bij KMO, gemaakt door en voor ondernemers? 

Stand van zaken: 

 Momenteel nog geen zicht op doeltreffendheid van deze aanpak; project is nog maar opgestart in 

juni 2014. 

 Projecten focussen op organisaties uit tertiaire sector, minder op individuele burgers 

 Onderzoek EPC kantoren/scholen afgesloten 

 Instrument EE bij KMO ondersteunen – DNV – voorgesteld aan VEA 

 Product als dienst door Philips voor retail/horeca 

 Projectenfonds  ideeën uit stadslab komen daar terecht  kleine toelage 

 Commerciële concepten: zonder toelage / smartlog 

 Nieuw instrumentarium om EE te promoten  lichte industrie 

 Gent – energiecoaching / Antwerpse haven – ook gelijkaardig project / Antwerpen – 

budgetneutraal (geïnteresseerden vanuit aanvragers/aanbieders) 

 

 

 

Doelgroep Burgers, bedrijven, middenveld, kennisinstellingen, 
stadsdiensten, overheden 

Soort maatregel Stimulerend 

Opvolgende instantie Stad Antwerpen 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Netwerken activeren 

Minpunten  Veel effort weinig output 
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 Vooral voortrajecten, weinig realisaties 

Tabel 33: Evaluatie Stadslab2050 

Energiecoaching stad Gent 

Een pilootproject in 2014 met 15 Gentse bedrijven bewees het succes van deze innovatieve aanpak.  

Na een inleidende energiescan wordt het bedrijf gedurende een volledig jaar begeleid bij de opmaak 

én de uitvoering van een energiebesparingsplan. De coaching gebeurt dus op maat van het bedrijf, en 

past zich aan de specifieke situatie. De coaching houdt professionele begeleiding  in rond bijvoorbeeld 

isolatie, verwarming, koeling, relighting en perslucht zodat de energiebesparing structureel verankerd 

raakt.  

Op een jaar tijd werd maar liefst 360.000 euro bespaard, wat neerkomt op energiebesparingen tot 20% 

per bedrijf. Concreet produceerden die bedrijven zo 1.820 ton CO2 minder. Op 2 oktober 2014 won de 

Stad Gent met dit project de Europese Climate Star Award. 

Een vervolgtraject werd opgestart in het jaar 2015 dit voor het opstarten van coaching trajecten bij 

opnieuw 110 Gentse bedrijven. In amper 7 maanden tijd vonden al 30 bedrijven de weg naar de 

energiecoaching van de Stad Gent. Het gaat om bedrijven die actief zijn op Gents grondgebied in heel 

uiteenlopende sectoren zoals opslag en overslag, bouw, banken, drukkerij, vleeshandel, apotheken, 

culturele sector, staalindustrie, recreatie of tertiaire sector. De werving van de bedrijven gebeurt door 

zowel het studiebureau als de stad Gent. Het grootste aandeel wordt hier wel door de Stad verricht. 

Voorziene budget Stad: 530.000 euro gespreid over de legislatuur 

Doelgroep project Bedrijven in Gent met een verbruik groter dan 
100.000 kWh of 345.000 kWh thermisch 

Opvolgende instantie Stad Gent 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Enthousiaste feedback deelnemende bedrijven 

 Actieve betrokkenheid lokale overheid verhoogt 
engagement 

Minpunten  Werving bedrijven is tijdsintensief 

Tabel 34: Evaluatie van Energie coaching traject Stad Gent 

 

Stoomplatform 

Het stoomplatform heeft als maatschappelijk doel: de promotie van duurzaam en efficiënt 

stoomgebruik. Tevens worden initiatieven ontwikkeld om aan de kennisbehoefte en 

systeemoptimalisatie tegemoet te komen. Kennis van stoomsystemen bevordert de veiligheid, 

systeemefficiëntie en energiebesparing. Daarnaast kan het Stoomplatform optreden als 

branchevertegenwoordiger en dienen als overlegorgaan. 

Het stoomplatform heeft momenteel 12 leden. 

Doelgroep project Stoomgebruikers en leveranciers 
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Opvolgende instantie Energik 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA, sectoren: voeding, textiel, papier en chemie 

Pluspunten  Ontstaan uit een nood naar permanente en 
gestructureerde uitwisseling van info 

Minpunten  Lidmaatschap vereist 

Tabel 35: Evaluatie van het Stoomplatform 

VLEEN project 

i-Cleantech Vlaanderen is initiator van het VLEEN-initiatief - Vlaamse Energie-efficiënte netwerken. In 

een VLEEN-netwerk gaan een tiental bedrijven gedurende 4 jaar samen de uitdaging aan om efficiënt 

met energie om te gaan en energiebesparende maatregelen te implementeren. In een VLEEN-netwerk 

wisselen bedrijven uit verschillende sectoren technieken en ervaringen uit. Ze ondersteunen elkaar bij 

de implementatie van de acties. Een grondige audit geeft het potentieel inzake energiebesparing weer. 

Deze methode werd reeds succesvol geïmplementeerd in Duitsland waar meer dan 50 LEEN 

netwerken werden opgezet. De 260 bedrijven die het traject al succesvol hebben afgerond, 

bespaarden gemiddeld 60 miljoen euro met 3.118 rendabele besparingsacties wat een jaarlijks 

besparingspotentieel van 2 tot 3 % betekende. 

Het project werd gelanceerd begin 2016 met een VLEEN-netwerk in Limburg. I-Cleantech is 

ondertussen ook gestart met gelijkaardige initiatieven in andere provincies. Wat het Limburgse project 

betreft, zijn er ondertussen twee netwerkmeetings geweest en lopen de audits. Tegen september zou 

dit afgerond moeten zijn en wordt er op een volgende netwerkmeeting het potentieel aan 

energiebesparing bekeken. De meeste bedrijven zijn echter geen industriële KMO’s maar grote 

ondernemingen. 

Aangesloten bedrijven:  

 Aperam, roestvast staal producent 

 BelOrta, grootste coöperatieve groente-en fruitveiling van België 

 Conwed Plastics, kunststofnettenfabrikant 

 Farm Frites, aardappelverwerker 

 H. Essers, transport en logistiek voor sectoren chemie, farma/healthcare en hoogwaardige 

goederen 

 Moderna printing, specialist in rotatiedrukwerk 

 Nelissen steenfabrieken, fabrikant gevelstenen 

 Profel, profel groep overkoepelt een waaier aan productie-eenheden 

 Ziekenhuis Oost-Limburg, ziekenhuis 

Het doel is om ondernemingen samen te brengen die: 

 ervaringen op het vlak van energie-efficiëntie uitwisselen 

 samen nieuwe inzichten ontwikkelen 

 dit alles ook in de praktijk brengen 

Doelgroep project 10 pilootbedrijven 

Opvolgende instantie i-Cleantech Vlaanderen, partners: Energyville, Encon, 
LEEN 
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Pluspunten  Men is al met de verdere uitrol van het initiatief in 
andere provincies begonnen 

 Bedrijven zijn uiteindelijk overtuigd door 
energiefactuur en ambitie om rond energie-
efficiëntie te werken 

 Project geniet geen rechtstreekse projectsteun 

 Combineren van verschillende sectoren 

Minpunten  Het vinden van de eerste 10 pionier bedrijven 

 Er zijn voldoende bedrijven die het thema 
interessant vinden, maar de kostprijs en tijd die 
het traject kost voor bedrijven maakte het moeilijk 
om effectief een netwerk op te zetten 

 Project met vooral niet-KMO’s 

Tabel 36: Evaluatie van VLEEN-netwerk 

Projecten provincies (POM West-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, POM 

Antwerpen, POM Vlaams-Brabant, POM Limburg) 

De provincies stimuleren langs hun kant eveneens bedrijven om in te zetten op rationeel & duurzaam 

energieverbruik en hernieuwbare energie. Aangezien de POM’s vaak beheerder zijn van heel wat 

bedrijventerreinen in hun respectievelijke provincie, worden nogal wat projecten op deze terreinen 

geïnitieerd. Deze projecten worden via hun respectievelijke websites gepromoot. 

 POM West-Vlaanderen: http://pomwvl.be/energie en http://pomwvl.be/answer  

 POM Oost-Vlaanderen: Provincie Oost-Vlaanderen zet vooral in op het bedrijventerrein 

management via verschillende projecten. http://www.pomov.be/samenwerking-op-

bedrijventerreinen-2/ 

 POM Antwerpen: Provincie Antwerpen probeert duurzame acties te stimuleren 

http://www.pomantwerpen.be/nl/duurzameacties  

 POM Vlaams-Brabant: ad hoc projecten 

 POM Limburg: http://eco2profit-limburg.be/ 

Type projecten provincies 

 Groepsaankopen energie / zonnepanelen 

 Haalbaarheidsstudies warmte-uitwisseling / groene warmte / groen gas 

 Sensibilisering 

 Persluchtlekdetectie 

 Thermografische scans 

 Interreg-projecten ANSWER + Eco2Profit 

 Financiële ondersteuning bij meerwaarde van samenwerking tussen bedrijven. 

 

Doelgroep Bedrijven op bedrijventerreinen 

Soort maatregel Projectmatig 

Opvolgende instantie Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, POM’s 

Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

http://pomwvl.be/energie
http://pomwvl.be/answer
http://www.pomov.be/samenwerking-op-bedrijventerreinen-2/
http://www.pomov.be/samenwerking-op-bedrijventerreinen-2/
http://www.pomantwerpen.be/nl/duurzameacties
http://eco2profit-limburg.be/
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Pluspunten  Focus op duurzame bedrijventerreinen 

 Vertrekken vanuit een hoger duurzaam geheel 
om dan binnen de bedrijven hetzelfde toe te 
passen. 

 Mogelijkheid om in te zetten op 
gemeenschappelijke zonneparken die worden 
beheerd door bedrijventerrein management 

Minpunten  Informatie niet gecentraliseerd. Quid sector, quid 
Vlaanderen? 

 Steun aan bedrijven niet transparant genoeg 

Tabel 37: Evaluatie van provinciale projecten 

Energiemanagementsystemen (ISO 50001) 

ISO 50001 biedt een kader voor fabrieken, commerciële, institutionele en overheidsgebouwen, alsook 

voor volledige bedrijven om best practices inzake energiemanagement te promoten en een goed 

energiemanagement aan te moedigen. De standaard biedt richtlijnen voor het benchmarken, meten, 

documenteren en rapporteren van energieverbeteringen en de reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen. De standaard kan ook nuttig zijn bij het evalueren van gebouwen en het prioriteren 

van de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. 

De kenmerken van de norm zijn: 

 Ontwikkeling baseline van het energieverbruik; 

 een kader voor de integratie van energie-efficiëntie in de praktijk; 

 betere meting, documentatie en rapportering en benchmarking van het energieverbruik; 

 meer transparantie en communicatie over het energiebeheer; 

 beter bewustzijn en beste praktijken en gedragscodes op het gebied van energiebeheer en 

energiegebruik; 

 een systematische evaluatie en planning van de toepassing van nieuwe energie-efficiënte 

technologieën; 

 een kader voor de promotie van energie-efficiëntie in de toeleveringsketen; 

 verminderen van de emissies zonder negatief effect op de activiteiten; 

 blijvend verbeteren van de energie prestatie. 

 Overzicht belangrijke ISO normen en het aantal uitgereikte certificaten. 

 

 

 2012 2013 2014 

ISO 50001 
(energiemanagement) 

16 21 28 

ISO 9001 
(kwaliteitsmanagementsysteem) 

3.915 3.812 3.666 

ISO 14001 (milieumanagement) 1.026 1.153 1.216 

Tabel 38: Aantal uitgereikte certificaten in België 

Doelgroep systeem Ondernemingen wereldwijd 

Opvolgende instantie Bedrijven zelf, certificatiebureaus 
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Doelgroep actieplan industriële KMO’s JA 

Pluspunten  Groter kader: internationaal bekend 

Minpunten  Wordt niet gepromoot door Vlaamse overheid 

 Geen stimulans vanuit huidig beleid 

 Aantal certificaten wijst op klein draagvlak 

Tabel 39: Evaluatie van ISO50001-norm 
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Projecten, instantie Looptijd Korte beschrijving PLUS MIN 

Energiescans voor KMO’s, 
VLAIO 

2013-2015 Bedrijven stimuleren om in te zetten op 
energie-efficiëntie via aanbieden gratis 
energiescan 

 In kaart brengen 
energieverbruik 
onderneming 

 

 Geen opvolging naar 
implementatie 

 Geen ontzorging 

 Gratis scan zonder 
verbintenis 

 Stimulans om over te 
gaan tot uitvoeren 
maatregelen = eigen 
energiefactuur 

ESKIMO projecten, VLAIOo 2015-2017 Bedoeling van de lopende projecten is 
de ervaringen, de knelpunten en de 
opportuniteiten van de samenwerking 
tussen een ESCO en een KMO in kaart 
te brengen 

 Knelpunten onderzoeken 
ESCO model bij KMO’s 

 Geen vervolgtraject, wat 
na studiefase? 

 Vervolgtraject in handen 
van projectpartners 

 Link 
onderzoek/projecten 
naar het bedrijfsleven 

Stadslab 2050, stad Antwerpen 2014-2018 Gemotiveerde burgers, bedrijven, 
middenveld, kennisinstellingen, 
Antwerpse stadsdiensten en andere 
overheden samenbrengen om de 
omslag naar een duurzame stad te 
helpen verwezenlijken. Stadslab2050 
activeert dit netwerk met het opzetten 
van ontmoetingsruimten. 

 

 Netwerken activeren om 
over te gaan tot werkelijke 
projecten 

 Energie-efficiëntie 
projecten kunnen hier een 
onderdeel van zijn 

 Bottom up aanpak 

 In hoeverre worden 
projecten effectief 
uitgevoerd 

 Wat is stimulans? 

Energiecoaching, stad Gent 2014-2015 Coaching op maat van het bedrijf. 
Energiescan met opstellen energieplan 
en een jaar lang begeleiding 

 Lokaal aanpakken van 
stimuleren bedrijven om in 
te zetten op energie-
efficiëntie 

 In kaart brengen 
opportuniteiten met nodige 
opvolging 

 Intens traject 

 Ontbreken van extra 
stimulans of 
tegenprestatie stad om 
aan te sluiten bij 
coaching traject naast  

VLEEN project, I-Cleantech vzw Jan 2016-2020 Bedoeling VLEEN-netwerk: een tiental 
bedrijven gaan gedurende 4 jaar samen 
de uitdaging aan om efficiënt met 
energie om te gaan en 
energiebesparende 

 Ervaringen op het vlak van 
energie-efficiëntie 
uitwisselen 

 Samen nieuwe inzichten 

 Enkel voor bedrijven met 
hoge energiefactuur en 
ambitie inzake energie-
efficiëntie 
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maatregelen te implementeren. In een 
VLEEN-netwerk wisselen bedrijven uit 
verschillende sectoren technieken en 
ervaringen uit 

ontwikkelen 

 Dit alles ook in de praktijk 
brengen 

 Uitwisseling tussen 
verschillende sectoren 

 

 Hoe de rest bereiken?  

Energiemanagementsysteem 
ISO 50001 

2011 Systeem om energiemanagement te 
integreren in bedrijfsmanagement 

 Internationale standaard 

 Standaard is van 
toepassing op alle soorten 
bedrijven en organisaties 

 Wetgevend kader niet 
stimulerend genoeg om 
certificering aan te gaan 
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6 AANBEVELINGEN EN NIEUWE ACTIEVOORSTELLEN 

6.1 ALGEMEEN 

Om tot een aantal goede actievoorstellen te komen, is het belangrijk om kennis te hebben van de 

cruciale parameters die energie-efficiëntie bij KMO’s kunnen bevorderen. Een interessante leidraad 

hiervoor is een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat in 2015 zijn “Policy 

Pathway” publiceerde.  

Volgende actiepunten worden daarin benadrukt: 

 In kaart brengen drempels, knelpunten doelgroep – meten is weten 

 Leg de focus op meerdere voordelen, meerdere returns en focus niet enkel energie-efficiëntie 

maar bijvoorbeeld ook productiviteit, veiligheid, kwaliteit product, comfort, … 

 Creëer partnerships tussen betrokkenen. De effectiviteit van een programma voor KMO’s is het 

grootst indien het alle betrokkenen verenigt: beleid, de sectorfederaties, de financiële 

instellingen, dienstenleveranciers 

 Combineer manieren om informatie, expertise en financiering aan te leveren. Een geïntegreerde 

aanpak maakt de implementatie van energiebesparingsprogramma’s meer efficiënt en effectief. 

 Indien binnen het bestaand beleid al goede programma’s bestaan, is het belangrijk hierop verder 

te bouwen. 

 Voor een KMO is het belangrijk dat het beleid toegankelijk en duidelijk is. 

 

 

Figuur 9: Strategieën voor het ontwikkelen van het actieplan 

In de voorgaande hoofdstukken werden reeds een aantal knelpunten geïdentificeerd die kunnen 

verklaren waarom er bij KMO’s relatief weinig interesse is voor het thema energie-efficiëntie. Deze 

worden hieronder weergegeven in een flowchart. In wat volgt, passeren een aantal voorstellen de 

revue van mogelijke acties die het beleid kan invoeren om deze drempels te tackelen. 
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Figuur 10 : Overzicht van aanbevelingen 

6.2 INFORMATIEVERSTREKKING OP MAAT VAN KMO’S 

De informatie dient in de eerste plaats om op de volgende vraag typische vraag van een ondernemer 

te beantwoorden: waarom zou ik überhaupt inzetten op energie-efficiëntie? Daarbij is het van belang 

dat alle informatie die hem/haar kan overtuigen van het nut en noodzaak om in te zetten op 

energiebesparingen op een gestructureerde, begrijpelijke manier beschikbaar wordt gesteld, bij 

voorkeur gecentraliseerd op één website die als one stop shop functioneert. Belangrijk daarbij is dat de 

website wordt opgebouwd vanuit de logica van een onderneming. Deze website moet de nood aan 

informatie opvangen per sector, vertrekken vanuit het perspectief van de ondernemer en dit op een 

overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier. Volgende onderwerpen kunnen een onderdeel zijn van 

dit portaal: 

 Benchmarkcijfers/tools per sector 

 Informatie over efficiënte maatregelen per sector 

 Best practices, voorbeelden per sector 

 Informatie over energiemanagement  

 Informatie over overheidssteun  

 Informatie over advies, dienstverleners 

 Aanvragen overheidssteun via een eenmalige aanmelding met bijvoorbeeld 

ondernemingsnummer 

 FAQ’s 
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 Bij het oprichten van het portaal kan men opteren om eerst in te zetten op een aantal sectoren: 

voeding, chemie en de bouwsector gezien zij het grootste aandeel innemen en dit dan 

stapsgewijs uitbreiden. 

 Naar analogie met de KMO-portefeuille zou hier kunnen worden gedacht aan een Energieloket 

waar alle informatie (VEA, VLAIO, Eandis/Infrax, Elia, …) wordt gebundeld en waar het 

energieloket dus als front-office functioneert maar waarbij de feitelijke afhandeling door de 

verschillende instanties – back office – wordt aangepakt. Hoe meer de verschillende procedures 

op elkaar worden afgestemd, hoe sterker de front-office zich kan positioneren als een uniek loket 

waar bedrijven/KMO’s met hun dossiers terecht kunnen. Dit maakt de branding van het 

energieloket als one stop shop alleen maar eenvoudiger. Het lijkt aangewezen om hierbij na te 

gaan in welke mate dergelijk energieloket kan worden geïntegreerd in het ondernemersportaal 

dat momenteel binnen de Vlaamse administratie wordt uitgebouwd. 

6.3 HOU REKENING MET DE GROTE VERSCHILLEN TUSSEN KMO’S 

Het bereiken van de verschillende KMO’s is vandaag de dag nog steeds het gemakkelijkst via de 

verschillende sectorfederaties en/of bedrijventerreinen (parkbeheerder) waar de bedrijven al een 

nauwe band mee hebben door een lidmaatschap of via groepsaankopen. Bij het opstellen van een 

actieplan is het belangrijk om per sector/bedrijf de bestaande maximaal vertrouwensbanden te 

benutten voor het invoeren van een actieplan of het bekend maken van een portaal of het verzamelen 

van informatie.  

Op basis van de internationale best practices zou ook kunnen worden gedacht aan projecten waarbij 

alle bedrijven uit de supply chain worden betrokken. Het komt er dan wel op aan om trekkers – grote 

ondernemingen – te identificeren die dan als peter optreden en die eventueel aanspraak kunnen 

maken op een aantal facilitatoren die de KMO’s in de supply chain bijstaan in het optimaliseren van de 

energie-efficiëntie van hun processen. 

Last but not least kunnen ook financiële partijen worden ingeschakeld. Denk daarbij aan financiële 

instellingen en/of derde partijen die wensen te investeren in energie-efficiëntie & hernieuwbare energie 

bij KMO’s. Hier zouden bijvoorbeeld ESCO’s een rol kunnen opnemen. 

6.4 HOU WAT GOED IS EN HOE EENVOUDIGER HOE BETER 

In hoofdstuk 5 werd een niet-limitatief overzicht gegeven van de bestaande projecten en maatregelen. 

Uit deze analyse blijkt dat er reeds een groot aantal instrumenten beschikbaar zijn in Vlaanderen maar 

dat het bereik nogal verschilt van maatregel tot maatregel. Eerder dan nieuwe instrumenten te 

ontwikkelen, lijkt het daarom aangewezen om het aantal maatregelen te reduceren/bundelen teneinde 

een groter bereik te realiseren. 

Specifiek met betrekking tot de energiepremies van de netbeheerders kan men zich de vraag stellen of 

voor bedrijven niet beter gewerkt wordt met een algemene premie (dus los van specifieke maatregelen 

zoals daar zijn premies voor isolatie, isolatie, beglazing, zonneboilers, warmtepompen) die echter wel 

gekoppeld wordt aan een ondersteuning per bespaarde kWh. Inspiratie hiervoor kan worden gehaald 

bij de premie die bedrijven nu reeds kunnen aanvragen nadat een energiestudie werd uitgevoerd. Deze 
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maatregel kent op dit ogenblik slechts een zeer beperkt succes en dat is grotendeels te wijten aan de 

voorwaarden die momenteel worden gesteld. Met dergelijke aanpak worden bedrijven gepusht om op 

een geïntegreerde manier werk te maken van energiebesparing. De controle achteraf van de effectief 

bespaarde kWh kan door een extern bureau gebeuren. Wanneer de investeringen door een ESCO 

worden uitgevoerd, is er de jaarlijkse afrekening van het EPC-contract dat als basis kan dienen. Naar 

analogie met de ecologiesteun kan deel van de premie uitbetaald worden op basis van de 

investeringen (cf. 60%) en het resterende saldo na verificatie van de energiebesparing. Op deze 

manier is de impact op de cashflow van de onderneming het grootst. 

Daarenboven is het belangrijk om de manier van aanvraag van steunmechanisme voor een bedrijf 

kritisch te herbekijken zodat een bedrijf zich maar 1 keer moet registreren op een portaal en via dit 

portaal ook meteen de nodige steun kan aanvragen. Voor een bedrijf is het immers belangrijk dat de 

aanvraag op zich eenvoudig is zodat men zo weinig mogelijk tijd verliest en een maximum return heeft. 

Momenteel is het voor een bedrijf niet gemakkelijk om te weten waar men moet aankloppen voor steun 

voor een bepaalde investering (VLAIO, Energiesparen (VEA), Eandis, Infrax, Elia, federale 

overheid,….) 

6.5 NIET ENKEL INZETTEN OP ENERGY SAVINGS 

Enkel inzetten op energie besparingen is momenteel geen goede stimulans voor bedrijven. Het 

uitvoeren van energie-efficiëntie maatregelen is interessanter voor een bedrijf indien er meerdere 

returns zijn zoals stijging productiviteit, verbeteren veiligheid, kwaliteit, imago…. Ook in de bebouwde 

omgeving stellen we deze tendens vast. Typische duurzaamheidslabels zoals BREAAM houden 

vandaag ook steeds meer rekening met een groot aantal factoren (cf. impact op mobiliteit, milieu, 

watergebruik).  

6.6 CONCRETE ACTIESVOORSTELLEN 

In dit deel worden twee concrete voorstellen toegelicht. Het eerste betreft het instellen van een 

normatief kader voor de meer energie-intensieve KMO’s en dit naar analogie met de situatie die 

momenteel reeds bestaat voor de energie-intensieve (grote) bedrijven. Concreet zou dit kader van 

toepassing zijn voor ondernemingen met een verbruik tussen de 0,001 en 0,1 PJ. 

Het tweede voorstel wil via een aangepaste verhoogde investeringsaftrek (of eventueel een 

aangepaste REG-premie) het level playing field tussen investeren in energiebesparing versus 

investeren in core-activiteiten gelijk te trekken.  

Het spreekt voor zich dat beide voorstellen elkaar niet uitsluiten. 

6.6.1 Invoeren verplichting, aanpassen Vlarem 

Vaststelling bij de bestaande verplichtingen 

In Hoofdstuk 5 werden de bestaande verplichtingen reeds toegelicht. Hier kwamen volgende 

vaststellingen naar voren: 
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 Het is moeilijk na te gaan welk bedrijf aan welke voorwaarde moet voldoen: 

 De indeling niet-KMO volgt de VLAREM indeling niet: de exploitant van een ingedeelde inrichting 

is niet noodzakelijk de gebruiker. 

 Definitie niet-KMO steunt op aantal werknemers en financiële criteria die los staan van het 

energieverbruik. 

 De energieaudit legt verder geen verplichtingen op. Om er voor te zorgen dat de rendabele 

energiebesparende maatregelen ook effectief uitgevoerd worden, kunnen deze beter verplicht 

worden. 

 VLAREM I zal uiteindelijk verdwijnen door de komst van de omgevingsvergunning. Deze 

bepalingen moeten hoe dan ook nog opgenomen worden in VLAREM II. 

Actievoorstel: wijziging VLAREM-wetgeving 

Het verplichten van volgende drie zaken lijkt een minimum om bedrijven op een efficiënte manier om te 

laten gaan met energie: 

 Energiebalans opstellen 

 Formuleren van energiebesparende maatregelen 

 Uitvoeren van de rendabele maatregelen 

 Een voorstel voor het wijzigen van de Vlarem is dan ook een mogelijke actie waarbij een rubriek 

wordt toegevoegd met sectorale voorwaarden. Hieronder wordt het voorstel kort weergegeven. 

Om het invoeren van een verplichting te laten werken, is het echter belangrijk om eveneens in te 

zetten op een goede handhaving (cf. lokale handhaving Nederland) met eventueel een 

bijkomende stimulans. 

VLAREM I – bijlage 1:  

indelingsrubriek 63: inrichtingen met energieverbruik > 0.001PJ/jaar 

1° inrichtingen met een primair energieverbruik tussen 0.001 PJ/jaar en 0.01 PJ/jaar: klasse 3 

2° inrichtingen met een primair energieverbruik tussen 0.01PJ/jaar en 0.1 PJ/jaar: klasse 2  

3° inrichtingen met een primair energieverbruik > 0.1 PJ/jaar: klasse 1 

VLAREM I artikel 5§8 

Schrappen 

VLAREM II afdeling 4.9 

Schrappen 

VLAREM II – Deel 5 sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen 

Artikel 5.63.1 

§ 1.  De bepalingen opgenomen in artikel 5.63 zijn van toepassing op de inrichtingen vermeld in 

rubriek 63 van de indelingslijst. 

In afwijking van het eerste lid zijn de energie-intensieve inrichtingen van ondernemingen die zijn 

toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-
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efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie, niet VER-bedrijven en VER-bedrijven, afgesloten 

op grond van artikel 7.7.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en hun verplichtingen in kader van 

deze energiebeleidsovereenkomsten nakomen, vrijgesteld van de bepalingen in artikel 5.63.2 tem 

artikel 5.63.5. 

Artikel 5.63.2 Energieplan  

§ 1.  Uiterlijk op 1 december 2017 beschikken de ingedeelde inrichtingen vermeld in rubriek 63.3° 

over een conform verklaard energieplan.  

§ 2.  De exploitant voor deze inrichting stelt een energieplan op dat conform dient verklaard te worden 

overeenkomstig artikel 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6 en 6.5.7 van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit 

plan wordt op de inrichting ter inzage gehouden van de toezichthouder. 

§3 De exploitant voert binnen een termijn van drie jaar, na de conform verklaring van het 

energieplan, alle maatregelen uit dit energieplan met een interne rentevoet, als vermeld in artikel 6.5.4, 

§1, 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, uit. Op gemotiveerd verzoek van de exploitant 

bij het Vlaams Energieagentschap kan de termijn verlengd worden of kan vrijstelling verleend worden 

voor de uitvoering van die maatregelen. In het verzoek toont de exploitant met gegronde economische 

redenen aan dat de voormelde termijn niet kan gehaald worden of dat de interne rentevoet lager 

geworden is dan de interne rentevoet, vermeld in artikel 6.5.4, §1, 7°, van het Energiebesluit van 19 

november 2010. 

Artikel 5.63.3 Energieaudit 

§1 Uiterlijk op 1 december 2018 beschikken de ingedeelde inrichtingen vermeld in rubriek 63.2° 

over een geldige energieaudit. 

§2 De energieaudit heeft een geldigheidsduur van vier jaar. 

§ 3.  De energieaudit wordt uitgevoerd door de exploitant van de ingedeelde inrichting of een 

persoon, die daartoe door de exploitant gemachtigd is, die zich registreert in de webapplicatie als 

vermeld in artikel 5.63.5. 

§ 4.  Een energieaudit: 

1° is gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het 

energieverbruik en op de belastingsprofielen voor elektriciteit;  

2° omvat een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van gebouwen of groepen 

gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer;  

3° bouwt, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in plaats van simpele 

terugverdienperioden, om rekening te houden met lange-termijnbesparingen, residuele waarden van 

langetermijninvesteringen en discontopercentages;  

4° is proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de 

totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering 

mogelijk te maken. 
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§5  De exploitant voert binnen een termijn van drie jaar, na de indiening van de energieaudit, alle 

maatregelen uit dit energieplan met een interne rentevoet > 25% uit. Op gemotiveerd verzoek van de 

exploitant bij het Vlaams Energieagentschap kan de termijn verlengd worden. In het verzoek toont de 

exploitant met gegronde economische redenen aan dat de voormelde termijn niet kan gehaald worden. 

Artikel 5.63.4 Energiebalans 

§1 Uiterlijk op 1 april 2020 beschikken de ingedeelde inrichtingen vermeld in rubriek 63.1° over een 

geldige globale energiebalans. 

§2 Een globale energiebalans geeft op een coherente manier een inventaris van de energiestromen 

in een bepaald jaar en voor een bepaald gebied. De energiestromen kunnen zowel in fysische als in 

energie-eenheden uitgedrukt worden.  

Voor de energiebalans van een bedrijf wordt het bepaald gebied uit bovenstaande definitie 

geïnterpreteerd als de grenzen van het bedrijf, en geeft dus een inventaris van de energiestromen in 

een bepaald jaar binnen het bedrijf. 

§3 Deze energiebalans wordt jaarlijks geactualiseerd op uiterlijk 1 april met gegevens van het 

voorgaande kalenderjaar. 

Artikel 5.63.5 Webapplicatie 

§1 De exploitant van de ingedeelde inrichting of een persoon, die daartoe door de exploitant 

gemachtigd is, geeft de resultaten van het energieplan, dat overeenkomstig artikel 5.63.2 opgesteld is, 

of van de energieaudit, die overeenkomstig artikel 5.63.3 opgesteld is, in de webapplicatie, die 

daarvoor beschikbaar wordt gesteld door het Vlaams Energieagentschap, in. 

§2 De gegevens in de webapplicatie zijn confidentieel en alleen toegankelijk voor het Vlaams 

Energieagentschap en de toezichthouder. De exploitant van de ingedeelde inrichting of een persoon 

die daarvoor door de exploitant gemachtigd is, heeft alleen en steeds toegang tot de gegevens van zijn 

eigen energieplan of energieaudit. 

In afwijking van het eerste lid kan het Vlaams Energieagentschap in het kader van 

rapporteringsverplichtingen geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens uit de webapplicatie ter 

beschikking stellen van de bevoegde instanties waarbij het aggregatieniveau voldoende confidentialiteit 

waarborgt. De individuele data beschikbaar in deze webapplicatie zijn confidentieel en kunnen, noch 

door VEA, noch door enige andere partij, gebruikt worden zonder voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de exploitant. 

6.6.2 Gelijktrekken van het rendement van investeringen in energiebesparende 

maatregelen versus investeren in de core-business van de KMO’s  

Een van de fundamentele knelpunten die ervoor zorgt dat energiebesparende maatregelen vaak 

stiefmoederlijk worden behandeld in vergelijking met investeringen in de core-activiteiten van de 

onderneming heeft te maken met de vaak minder interessante IRR’s & terugverdientijden van deze 

energiebesparingen (zie ook 2.4). Om het level playing field gelijk te trekken, zijn meerdere opties 

mogelijk. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt via een aangepaste verhoogde investeringsaftrek voor 

energiebesparende investeringen. Een andere mogelijkheid bestaat erin om een premiestelsel uit te 



 

Actieplan energie-efficientie KMO's 

Eindrapport 

PR109157 – Antoon Soete/ Floor Apers –31/10/2016 

FINAAL 

CONFIDENTIAL 

77 / 82 

 

 

werken dat voortbouwt op de reeds bestaande DNB-premie de kan worden aangevraagd nadat een 

energie-audit werd uitgevoerd. Beiden hebben immers als resultaat dat de rentabiliteit & TVT van 

energiebesparende maatregelen verbeteren. 

Op dit ogenblik hebben ondernemingen al recht op een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% maar 

die aftrek is onvoldoende om beide opties op gelijke voet te krijgen. Om dezelfde nettowinst te hebben 

als in het geval van een investering in het core proces zou de verhoogde investeringsaftrek 30% 

moeten bedragen of moet er een premie worden verstrekt die minstens 14.5% van de investering 

bedraagt. In dat geval zijn beide opties – investeren in energiebesparing versus investeren in de core-

activiteit - voor de onderneming gelijk.  

Een verhoogde investeringsaftrek van 30% is nog steeds een stuk minder dan deze die Nederlandse 

bedrijven kunnen claimen wanneer ze inzetten op energiebesparende maatregelen. Nederland kent de 

energie-Investeringsaftrek (EIA). Met de EIA kan tot 58% van de investeringskosten worden 

afgetrokken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is uiteraard afhankelijk van het 

belastingpercentage dat de onderneming betaalt. De standaard aanslagvoet in Nederland bedraagt 

maar 25% in vergelijking met de 34% in België. Concreet levert de EIA dus een besparing op van 

14,5% van het geïnvesteerde bedrag. In België is dit 13,5% maal 34% of 4,6%. Komt daar nog bij dat 

in België slechts een gedeelte van de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen, 

waardoor het steunpercentage eerder 3% bedraagt (zie ook 5.1.2, passus over de verhoogde 

investeringsaftrek). 

Inschakelen van tussenpersonen een must 

Deze fiscale route heeft als voordeel dat de boekhouders hun KMO-klanten zullen wijzen op de fiscale 

voordelen van energiebesparing. En boekhouders zijn partijen waar KMO’s normaliter regelmatig mee 

samenwerken en een vertrouwensband mee hebben.  

Zoals ook reeds werd aangestipt in hoofdstuk 2, zit een belangrijk deel van het energieverbruik 

geconcentreerd in een beperkt aantal deelsectoren - voeding, chemie en bouwnijverheid zijn samen 

goed voor ongeveer 60% van het KMO-energieverbruik.  

Een alternatieve optie zou er dan in kunnen bestaan om samen met de betrokken (sector)federaties 

maatregelenpakketten te bepalen die in aanmerking komen voor een verhoogde investeringsaftrek om 

op deze manier verdere investeringen in energiebesparingen te stimuleren. Op deze manier kan 

worden gefocust op maatregelen met een TVT van bijvoorbeeld minimaal 5 jaar. Het heeft immers 

weinig zin om energiebesparende maatregelen met een TVT van bijvoorbeeld 3 jaar nog een extra 

push te geven via een verhoogde investeringsaftrek.  

Aangewezen lijkt ook om een minimaal investeringsbedrag voorop te stellen; op deze wijze blijft niet 

alleen de administratieve red tape voor KMO als administratie binnen de perken, het stimuleert 

bedrijven ook om verschillende energiebesparende maatregelen te poolen. Op deze wijze kunnen 
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maatregelen met een korte TVT worden gecombineerd met maatregelen met een langere TVT om zo 

op een gemiddelde TVT van 5 jaar uit te komen
15

.  

Voeding, chemie en bouwnijverheid zijn samen goed voor ongeveer 73.000 bedrijven waarbij vooral de 

bouwnijverheid erg veel bedrijven telt (cf. 4.939 bedrijven in de voeding, 1.261 in de chemie en 67.035 

in de bouwnijverheid, zie Tabel 1). Op zich dus nog steeds een grote uitdaging om al deze bedrijven te 

bereiken.  

Bijgevolg lijkt het meer aangewezen om in te zetten op alle middelgrote ondernemingen binnen de 

KMO-groep. Zoals eveneens aangetoond, zit daar eveneens ongeveer 2/3 van het KMO-

energieverbruik geconcentreerd en spreken we eerder over een relatief beperkte groep van 1.232 

ondernemingen.  

ESCO als sluitsteen 

Door het invoeren van een verhoogde investeringsaftrek kan de KMO zelfs overwegen om beide 

investeringen simultaan aan te pakken: dus investering in de core-business in combinatie met 

energiebesparing.  

Ten opzichte van de case waarin de KMO enkel investeert in de core-business, levert een 

gecombineerde aanpak in termen van nettowinst een hogere return op. Dankzij een verhoogde 

investeringsaftrek van 30% wordt ook de free cash flow beter (zie Tabel 40). Nadeel van een dergelijke 

aanpak is dat de solvabiliteit onder druk komt te staan. Die zakt van 0.5 naar 0.36. Deze aanpak is met 

andere woorden enkel mogelijk voor bedrijven met een sterke balans. 

  

Tabel 40: Verhoogde investeringsaftrek als hefboom voor investeren in energie-efficiëntie en 

core-business van een KMO 

                                                                 

15
 Men dient ook rekening te houden met de staatssteun bepalingen van de Europese Commissie. Die 

stelt immers uitdrukkelijk dat er van een subsidie een stimulerend effect dient uit te gaan. In dit kader is 

het dus aangewezen om vooral te focussen op investeringen met een zekere terugverdientijd. 

MVA 900 500 EV

Cash & co 500 900 VV

Totaal 1400 1400 Totaal

Solvabiliteit 0.36

Bedrijfsresultaat 257.1

Kosten -71.4

Afschrijvingen -40.0

Netto-winst voor belasting/interest145.7

Interestbetalingen -16.0

Netto-winst voor belasting 129.7

Belastingen @ 33% -33.9

Netto-winst na belasting/intrest 95.8

Verschil 10.7%

Kapitaalaflossing -73.9

Free cash flow 62.0

Verschil -11.0%

KMO investeert in freesmachine & 

stookplaats (IA stookplaats: 13,5%)

Actief Passief

MVA 900 500 EV

Cash & co 500 900 VV

Totaal 1400 1400 Totaal

Solvabiliteit 0.36

Bedrijfsresultaat 257.1

Kosten -71.4

Afschrijvingen -40.0

Netto-winst voor belasting/interest145.7

Interestbetalingen -16.0

Netto-winst voor belasting 129.7

Belastingen @ 33% -23.0

Netto-winst na belasting/intrest 106.7

Verschil 23.3%

Kapitaalaflossing -73.9

Free cash flow 72.9

Verschil 4.7%

Actief

KMO investeert in freesmachine & 

stookplaats (IA stookplaats: 30%)

Passief
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In dit kader is een ESCO-aanpak een interessant alternatief. In dat geval doet een derde partij de 

investering die deze op haar beurt via de lagere energiefactuur van de KMO kan recupereren. Deze 

aanpak wordt in Tabel 41 toegelicht. Er wordt vertrokken van een EPC-contract van 10 jaar waarbij 5% 

van de besparingen terug naar de KMO gaat. Met een ESCO wordt de solvabiliteit van de KMO minder 

aangetast want de ESCO neemt de financiering van de energiebesparing voor zijn rekening. In het 

geval dat de KMO investeert in de core-business en de ESCO in de energiebesparing zakt de 

solvabiliteit van 0.5 naar 0.42 (te vergelijken met 0.36 wanneer de KMO beide voor zijn rekening 

neemt) en haalt hij een nettowinst en free cash flow die gelijk is aan een situatie waarin de 

onderneming enkel in de core-business zou hebben geïnvesteerd. In deze case wordt er wel van 

uitgegaan dat de verhoogde investeringsaftrek op de energiebesparing kan worden ingeroepen door 

de ESCO. 

 

Tabel 41: ESCO als facilitator voor energiebesparing in KMO’s 

Samengevat kan een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparingen een belangrijke hefboom 

betekenen om KMO’s tot energie-efficiëntie aan te zetten. Bedrijven met een sterke balans kunnen 

beide investeringen zelf doen. Partijen die qua solvabiliteit minder goed scoren, zouden met behulp 

van een ESCO een waardige second best kunnen bereiken. 

Om de ESCO-markt een boost te geven, zullen wellicht bijkomende overheidsgaranties nodig zijn gelet 

op het eerder beperkte rendement op het eigen vermogen. De ESCO gaat immers een lange termijn 

engagement aan met een KMO en zit dus zowel met een besparingsrisico als met een kredietrisico op 

de KMO. Mits een waarborgregeling door de Vlaamse overheid kan hier een oplossing aan worden 

gegeven. Wellicht biedt het energie-efficiëntiefonds dat momenteel binnen de schoot van de PMV 

wordt uitgewerkt hier een alternatief.  

In elk geval lijkt het aangewezen om de concrete haalbaarheid van deze optie in een eerste fase af te 

toetsen aan de hand van enkele pilootprojecten. Indien deze positief worden geëvalueerd, kan worden 

gedacht om hierop vervolgens een normerend kader te enten. KMO’s krijgen immers door de 

verhoogde investeringsaftrek of een aangepaste REG-premie gegarandeerd dat de rentabiliteit van 

investeren in core-business versus energiebesparing gelijk wordt gezet. En voor KMO’s met een 

MVA 700 500 EV MVA 200 60 EV

Cash & co 500 700 VV Cash & co 0 140 VV

Totaal 1200 1200 Totaal Totaal 200 200 Totaal

Solvabiliteit 0.42 Solvabiliteit 0.30

Bedrijfsresultaat 257.1 Bedrijfsresultaat 27.1

Kosten -98.6 Kosten -2.7

Afschrijvingen -20.0 Afschrijvingen -20.0

Netto-winst voor belasting/interest138.6 Netto-winst voor belasting/interest 4.4

Interestbetalingen -8.0 Interestbetalingen -5.6

Netto-winst voor belasting 130.6 Netto-winst voor belasting -1.2

Belastingen @ 33% -43.1 Belastingen @ 33% 0.0

Netto-winst na belasting/intrest 87.5 Netto-winst na belasting/intrest -1.2

Verschil 1.1%

Kapitaalaflossing -36.9 Kapitaalaflossing -25.8

Free cash flow 70.6 Free cash flow -7.0

Verschil 1.4% IRR op 10 jaar 6.4%

ESCO business case

Actief Passief

KMO investeert in freesmachines/ESCO 

in stookplaats

Actief Passief
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minder sterke balans, is er de ESCO-piste om werk te maken van energiebesparing in de 

onderneming.  
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7 VOORSTEL VAN AANPAK 

Om energie-efficiëntie bij KMO’s in een hogere versnelling te krijgen, is er nog wel wat werk voor de 

boeg. De enige troost daarbij is dat quasi alle landen met dezelfde uitdaging worden geconfronteerd 

om energiebesparing bij deze omvangrijke groep van KMO-bedrijven vorm te geven. 

Toch zijn er een aantal no regret-acties mogelijk die wellicht op korte termijn significant resultaat 

kunnen opleveren. 

7.1 KORTE TERMIJN 

 Wanneer de 80/20-regel als vertrekpunt wordt genomen, dan is het aangewezen om prioritair in 

te zetten op die KMO’s die een groot deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen. Dit 

zou betekenen dat wordt ingezet op bedrijven in de voedings-, chemische en bouwnijverheid – 

samen goed voor ongeveer 60% van het totale KMO-energieverbruik. Meer algemeen zit 

eveneens 2/3 van het energieverbruik bij de middelgrote KMO’s. 

 Focus op middelgrote ondernemingen heeft als groot voordeel dat de doelgroep relatief beperkt 

is. Het gaat om maximaal 1.232 ondernemingen wanneer de bouwnijverheid wordt 

meegenomen, te vergelijken met de ongeveer 93.500 bedrijven die tot KMO-doelgroep kunnen 

worden gerekend.  

 Accountmanagement opzetten naar 1.232 bedrijven blijft hoe dan ook een uitdaging. Het lijkt dan 

ook aangewezen om te werken met tussenpersonen. Dit zouden boekhouders/fiscalisten kunnen 

zijn maar (sector)federaties zouden eveneens deze rol kunnen opnemen. Een alternatief zijn 

“facilitateurs” die in opdracht en voor rekening van de overheid werken en dit naar analogie met 

bijvoorbeeld het Waals gewest waar facilitateurs worden ingezet om specifieke thema’s te 

promoten bij target-groepen. 

 Op korte termijn kan met een aantal pilots worden gestart in een aantal targetsectoren om dan 

deze vervolgens stapsgewijs uit te breiden. Denk daarbij aan middelgrote ondernemingen in de 

voeding, chemie en bouwnijverheid). 

 Deze tussenpersonen kunnen inzetten op het identificeren, promoten van best practices in de 

verschillende sectoren door bijvoorbeeld in te zetten op peterschapsprojecten. Maar wellicht is er 

nood aan extra flankerend beleid om investeringen in energiebesparing bij KMO’s in een hogere 

versnelling te krijgen. 

 Uit de analyse en de resultaten van een enquête bij 470 ondernemingen die in 2013-15 een 

energiescan hebben laten uitvoeren, bleek dat ondernemingen en KMO’s moeite hebben hebben 

met investeringen met een relatief lange terugverdientijd. Door het verhogen van de 

investeringsaftrek of het voorzien van een extra premie voor energiebesparende investeringen 

kan de TVT, IRR van deze investeringen worden verbeterd. In elk geval wordt dan best gesteld 

dat enkel investeringen met een TVT van meer dan 5 jaar hiervoor in aanmerking komen. Voorts 

wordt best een minimum investeringsbedrag vooropgesteld om bedrijven aan te zetten om een 

aantal energiebesparende maatregelen te poolen. 

 ESCO’s kunnen een rol opnemen zodat KMO’s voor een EN/EN-aanpak gaan en dus zowel 

investeren in core-activiteit als in energiebesparing. Niet alle KMO’s hebben immers een 

voldoende sterke balans om alle investeringen zelf te realiseren. Voor deze bedrijven kan een 
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ESCO soelaas bieden. Dit vergt dan wel een specifieke ondersteuning van deze ESCO’s om het 

typisch KMO-risico te ondervangen. 

7.2 LANGE TERMIJN 

 Eenmaal een flankerend beleid op poten is gezet, kan een volgende stap erin bestaan om een 

normerend kader in te stellen waarin KMO’s met een bepaald minimum energieverbruik worden 

gepusht om te investeren in energiebesparing. 

 Om energiebesparing bij de kleine ondernemingen te promoten, moet maximaal worden 

gesensibiliseerd. Het ter beschikking stellen van laagdrempelige informatie in de taal van de 

ondernemer (sector) kan hier helpen. One stop shop-aanpak is hierbij eveneens een belangrijk 

aandachtspunt. 

 Denk daarbij aan het uitwerken van een benchmarkingtool (cf. initiatief van het NSZ) en gerichte 

informatie-acties naar vertrouwenspersonen van de KMO’s (cf. korte checklist voor de 

boekhouders van welke acties/ondersteuning beschikbaar is). Opzetten van acties via brede 

communicatiekanalen (radio, tv) waarbij ondernemers worden gechallenged (fata morgana-

aanpak) op het vlak van energiebesparing en met elkaar in competitie treden is bijvoorbeeld te 

overwegen. 

  


