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Vlaanderen verlengt aanvraagperiode voor energiesteun 

Vlaanderen laat ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven niet 
los. In uitvoering van de Septemberverklaring werd daarom de energiesteun voor bedrijven 
uitgewerkt door Vlaams minister van Economie Jo Brouns. Bedrijven die daarbij getroffen 
werden door de Oekraïnecrisis, kunnen steun krijgen om het hoofd boven water te houden en 
de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Voorafgaand aan een bredere evaluatie, verlengt 
minister Brouns alvast de aanvraagperiode voor de energiesteun tot 31 januari. 

De Vlaamse Regering stelt in totaal 250 miljoen euro ter beschikking voor steun aan bedrijven 
die zwaar getroffen zijn door de stijgende energieprijzen. Een eerste schijf van 125 miljoen euro 
is daarvoor reeds ingezet. Mogelijks resterend budget zal daarbij ook overgeheven worden naar 
steun voor de komende kwartalen. Na een evaluatie en eventuele versoepeling van de 
voorwaarden zal daarbovenop ook de tweede schijf van 125 miljoen euro worden aangewend. 
‘We houden de vinger aan de pols en zo garanderen we onze drie doelstellingen: deze steun 
moet tijdelijk, doelgericht en conditioneel zijn,’ zegt Vlaams minister van Economie Jo Brouns. 

Verschillende belangenorganisaties hebben reeds aan de alarmbel getrokken over de strenge 
voorwaarden voor de steun. Zij klagen aan dat de te strenge voorwaarden ervoor zouden zorgen 
dat bedrijven die er wel nood aan hebben, toch steun mislopen. De minister zet daarom de 
geplande evaluatie van het dossier in. ‘Dat nog maar weinig bedrijven de steun hebben 
aangevraagd, kan mogelijk ook gezien worden als goed nieuws,’ zegt minister Brouns. ‘Het feit 
dat er veel minder bedrijven dan gevreesd verlies maken betekent dat onze economie het beter 
doet dan verwacht.’ 

Eerder kwam er reeds kritiek op de voorwaarde dat een bedrijf operationeel verlies moet lijden. 
‘Het uitgangspunt van de regering was dat we enkel bedrijven moeten steunen die dreigen om 
te vallen,’ zegt minister Brouns. In het laatste kwartaal heeft zich daarnaast een stabilisatie van 
de energiekosten voorgedaan. De energiekosten zijn nog steeds hoog, maar zijn momenteel wel 
stabiel én dat op een lagere prijs dan verwacht. Dit zorgt ervoor dat veel bedrijven zich kunnen 
aanpassen aan de nieuwe realiteit. 

‘Ik wil luisteren naar de verzuchtingen van de sectoren en ben bereid verdere stappen te nemen 
om bedrijven in nood te ondersteunen,’ reageert hij. In afwachting van de verdere evaluatie, 
heeft minister Brouns zonet de aanvraagperiode met twee weken verlengd. ‘We houden de 
vinger aan de pols en staan klaar om snel te schakelen,’ concludeert minister Brouns. ‘Ik wil de 
competitiviteit van onze ondernemingen bewaken.’  

Met de zonet goedgekeurde verlenging wil de minister alvast de ondernemingen die aan de 
voorwaarden voldoen alle kansen geven om nog een aanvraag in te dienen tot het einde van 
januari. 
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