Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden
Koning Albert II-laan 35 bus 34
1030 Brussel
T 02 553 32 41
E vipa@vlaanderen.be
www.departementwvg.be
www.vipa.be
uw bericht van
vragen naar/e-mail
Saskia Peeters
klimaat.vipa@vlaanderen.be

uw kenmerk

Aan de beheersinstanties binnen de sector
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ons kenmerk

bijlagen

telefoonnummer
02 553 93 93

08/07/21

datum

Oproep aanvraag klimaatsubsidie voor energiebesparende maatregelen
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) met subsidies van
het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)? Schrijf u dan in op deze
zevende oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wenst uit te
voeren.
De uiterste indieningsdatum van de zevende oproep is 13 oktober 2021. U kan voor de steunmaatregelen
intekenen via het digitaal platform TERRA waar ook de gegevens uit de energiescan samengebracht worden.
Zo wordt de administratieve belasting tot een minimum herleid. De voorziening hoeft alleen die maatregelen
aan te vinken waarvoor ze financiële ondersteuning wenst en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de
mogelijke subsidies op de terugverdientijden.
Bij de verdeling van die subsidies zal het VIPA zoveel mogelijk focussen op CO2-vermindering.
Het VIPA wil de voorzieningen ondersteunen bij de realisatie van energiebesparende maatregelen met een
langere terugverdientijd, maar met een grote CO2-impact.
U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of
de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.
1. Beperkte procedure:
o Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN

maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende
maatregel te herleiden tot 5 jaar.
Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.


o

Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van
3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de
energieprestatiecontractsubsidie.
2. Uitgebreide procedure:
o Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
 maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende
maatregel te herleiden tot 5 jaar.
o Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
o Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies
voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

De subsidie vraagt u aan op: https://terra.vlaanderen.be
De klimaatsubsidie voor de opmaak van een energieprestatiecontract kan u steeds aanvragen door te mailen
naar klimaat.vipa@vlaanderen.be.
Meer informatie leest u op: https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwenklimaatfonds-klimaatsubsidies
Met de meeste hoogachting,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Leidend ambtenaar VIPA
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