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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun 
aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse 

Gewest, wat betreft de verhoging van de steunintensiteit 

 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

 

Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, 

artikel 14, eerste lid; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van 

steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest; 

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 

(datum); 

 

Gelet op advies XXX van de Raad van State, gegeven op (datum), met toepassing van artikel 

84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Overwegende verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de 

interne markt verenigbaar worden verklaard; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. In artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot 

toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse 

Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 en het 

ministerieel besluit van 1 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in paragraaf 1 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel: 

 

“ 

1° milieu-investering 

ecoklasse 

 

ecologiegetal kleine en 

middelgrote 

ondernemingen 

grote ondernemingen 

A 9 50% 40% 

B 6 30% 15% 

C 3 - 4 0% 0% 

D 1 - 2 0% 0% 
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2° investering op energiegebied: 

a) investering in energiebesparende maatregelen 

ecoklasse 

 

ecologiegetal kleine en 

middelgrote 

ondernemingen 

grote ondernemingen 

A 9 40% 30% 

B 6 30% 15% 

C 3 - 4 0% 0% 

D 1 - 2 0% 0% 

b) investering in energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmte-

krachtkoppeling 

ecoklasse 

 

ecologiegetal kleine en 

middelgrote 

ondernemingen 

grote 

ondernemingen 

A 9 55% 45% 

B 6 30% 15% 

C 3 - 4 0% 0%? 

D 1 - 2 0% 0% 

“; 

 

2° paragraaf 2 wordt opgeheven. 

 

Art. 2. Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór de datum van de inwerkingtreding 

van dit besluit, blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot 

toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest 

van toepassing, zoals het gold vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op (datum). 

 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit 

besluit.  

 

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 


