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1. INHOUD VAN DE OPROEP 

Het doel van deze oproep is om potentiële kandidaten uit te nodigen om in het kader van 
het klimaat, transitie en relance Fonds projectvoorstellen in te dienen overeenkomstig on-
derstaande instructies en gebruikmakend van het deelnameformulier dat bij bijlage 1 van 
deze oproep is gevoegd. De voorstellen moeten ten laatste 1 juni 2022 worden ingediend. 

Het memorandum wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden opgesteld. Het wordt uit-
sluitend ter beschikking van de markt gesteld ter informatie van degenen die een eventuele 
deelname aan de oproep tot projectvoorstellen overwegen. Het memorandum brengt geen 
enkel juridisch bindend effect teweeg. 

Dit memorandum vat de van toepassing zijnde reglementering samen en brengt ze samen, 
met name het koninklijk besluit van 21 april 2022 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaar-
den van het klimaat, transitie en relance Fonds dat de overhand op de inhoud van dit me-
morandum heeft. 

Het memorandum heeft geen contractuele of precontractuele waarde en verbindt in geen 
enkel geval de Staat. Het zal geen enkele rechtsgrondslag kunnen vormen voor een even-
tueel beroep dat aanhangig kan worden gemaakt naar aanleiding van de beroepsprocedure 
tegen projectvoorstellen of eventuele schadeclaims of elke andere procedure die tegen de 
Staat aanhangig wordt gemaakt. 

De Staat wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die uit het gebruik van het me-
morandum door de bestemmelingen ervan zou kunnen voortvloeien. 

1.1. Wettelijke bepalingen 

Het klimaat, transitie en relance fonds werd opgericht door artikel 91 van de Programmawet 
van 20 december 2020 tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende 
oprichting van begrotingsfondsen, met name de rubriek 06-01 van de tabel die aan de ge-
noemde wet is gehecht. Het doel van dit fonds is om projecten te financieren in verband 
met As 1 "klimaat, duurzaamheid en innovatie”, onderdeel 1.2 "Opkomende energietechno-
logieën”, ID I-1.15 "Een industriële waardeketen voor de energietransitie” van het nationaal 
plan voor herstel en veerkracht (“NPHV”) dat onder de bevoegdheid van de federale staat 
valt. 

De modaliteiten zijn bepaald door het Koninklijk besluit van 21 april 2022 tot vaststelling 
van de gebruiksvoorwaarden van het klimaat, transitie en relance Fonds. Het voornoemde 
koninklijk besluit stelt onder andere dat de Algemene Directie Energie van de FOD Econo-
mie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna “AD Energie”) een oproep tot indiening van 
projectvoorstellen organiseert, haar advies met betrekking tot de toekenning van steun uit-
brengt en belast is met de controle op de uitvoering van de projecten. 

Het voornoemde koninklijk besluit voorziet dat de 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 (hierna “de 
algemene groepsvrijstellingsverordening” of “AGVV”1) moet worden toegepast, en met 
name artikelen 25 of 41 van de mededeling van de Commissie 2014/C 198/01 van 27 juni 
2014 betreffende de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie (hierna “kaderregeling OO&I”2) en de Richtsnoeren C(2022) 481 betreffende 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN   
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
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staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 van 27 januari 
2022 (hierna “EEAG richtsnoeren”3). De definities voorzien door de Verordening (EU) Nr. 
651/2014, de kaderregeling OO&I, de EEAG richtsnoeren en het voornoemde Koninklijk 
besluit van 21 april 2022 zijn op deze oproep tot het indienen van voorstellen van toepas-
sing. 

1.2. De bedoelde projecten 

Overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de 
beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor België van 6 juli 2021 (hierna: Uitvoe-
ringsbesluit HVF), is deze oproep tot projectvoorstellen open voor innovatieve projecten 
om de technologieën voor de productie of het gebruik van klimaatneutrale waterstof te 
promoten.  

Men beoogt bijvoorbeeld de demonstratie van de productie van hernieuwbare waterstof 
uit windenergie op zee, het gebruik van klimaatneutrale waterstof in schepen, of de produc-
tie van waterstof door pyrolyse van methaan om aardgascentrales te decarboniseren. 

Onder “klimaatneutrale waterstof” verstaat men waterstof geproduceerd door waterelek-
trolyse (in een elektrolyseapparaat, gevoed door elektriciteit van hernieuwbare bronnen), of 
door biogasreforming of biochemische omzetting van biomassa, als de werkwijze overeen-
stemt met de duurzaamheidscriteria gedefinieerd in artikel 29 van de richtlijn (EU) 
2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, of de uit pyrolyse van methaan gepro-
duceerde waterstof of waterstof geproduceerd met andere middelen wanneer wordt aan-
getoond dat deze productie niet leidt tot uitstoot van broeikasgassen. 

De oproep tot projectvoorstellen betreft enkel de projecten die onder de bevoegdheid van 
de federale overheid vallen. 

1.3. Bedragen van de subsidies 

Voor de toekenning van de subsidies in 2022 in het kader van het project ID I-1.15 "Een indu-
striële waardeketen voor de energietransitie” van het klimaat, transitie en relance Fonds, be-
draagt het maximaal beschikbare budget 50 miljoen euro. De maximale subsidie per project 
vloeit voort uit de verenigbaarheid met de regeling voor staatssteun en is in ieder geval beperkt 
tot 15 miljoen euro. 
  

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN  
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2. RICHTLIJNEN VOOR DE INDIENING EN VOOR DE 
PROCEDURE  

Deadline voor het indienen van het projectvoorstel 
De kandidaten worden uitgenodigd om hun projectvoorstel door middel van het deelname-
formulier (i.e. bijlage 1 van deze oproep) ten laatste 1 juni 2022 in te dienen.  

Indieningswijze: elektronisch 
Het volledige dossier (d.w.z. ondertekend deelnameformulier en alle gevraagde bijlagen) 
wordt elektronische ingediend via de mailbox: 

Cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be.  

Enkel de documenten die per e-mail ontvangen werden zullen door de AD Energie in aan-
merking worden genomen. De AD Energie zal bij de ontvangst van het dossier dat per e-
mail werd ingediend een ontvangstbevestiging sturen naar iedere opsteller van een project-
voorstel.  

Gelieve de documenten, bijlagen, enz. zo gestructureerd mogelijk over te maken. Indien ge-
wenst kunt u grote bestanden via het platform van uw keuze doorsturen. 

NB: Het projectvoorstel moet dus niet per aangetekende zending ingediend worden. Aan-
getekende brieven zullen niet behandeld worden. 

Formaliteiten die als ontvankelijkheidsvoorwaarden moeten nageleefd worden. 
De formaliteiten die als ontvankelijkheidsvoorwaarden moeten nageleefd worden, worden 
in hoofdstuk 3 van het memorandum vermeld (zie 3.1). 

Taalvereisten 
a) Taal voor het invullen van het deelnameformulier: 
➢ De kandidatuurdossiers moeten in het Frans of in het Nederlands opgesteld worden 
➢ De opsteller van het projectvoorstel moet eveneens een Engelse vertaling van de ant-

woorden op vragen 2.3 (samenvatting van het project) en 2.5 (gedetailleerde beschrij-
ving van het project) van het deelnameformulier verschaffen  

 
b) Taal voor het vervolg van de correspondentie en taal van de follow-up-documenten: 
➢ Het vervolg van de correspondentie en de follow-up-documenten worden in het Frans 

of in het Nederlands uitgevoerd, volgens de keuze van de opsteller van het projectvoor-
stel.  

 
Doelpubliek van de oproep 
Deze oproep is gericht aan rechtspersonen naar Belgisch recht en aan rechtspersonen van 
andere Lidstaten van de Europese Unie. 

Inhoud van de steunaanvraag 
In hoofdstuk 3 van het memorandum wordt alle informatie betreffende de vereiste crite-
ria/inhoud/documenten/attesten/enz. in detail uitgelegd. Aan bijlage 3 van het memoran-
dum is een checklist toegevoegd om de volledigheid van het dossier na te gaan. 

Procedure voor het toekennen van steun 
De procedure voor het toekennen van steun verloopt volgens de volgende fases:   

➢ Een evaluatie door de AD Energie van de ontvankelijkheid van de projectvoorstellen; 
➢ Volgend uit fase 1 hierboven, een beoordeling van de ontvankelijke projectvoorstellen, 

uitgevoerd door de AD Energie op basis van de selectiecriteria; 
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➢ Volgend uit fase 2 hierboven, een beoordeling van de ontvankelijke en geselec-
teerde projectvoorstellen, eerst uitgevoerd door een college van experten aange-
duid door de AD Energie en vervolgens door de AD Energie zelf, op basis van de 
selectiecriteria; 

➢ Op basis van het voorafgaande bezorgt de AD Energie aan de Minister van Energie 
de lijst van ingediende projectvoorstellen en een gemotiveerd advies dat betrekking 
heeft op de inhoud van de door haar geselecteerde projectvoorstellen wat elk se-
lectiecriterium betreft. 

➢ Een uiteindelijke beslissing door de Koning op voorstel van de Minister van Energie. 
 

Te sluiten subsidieovereenkomst 
Op grond van artikel 13 van het voornoemde koninklijk besluit van 21 april 2022 zijn de 
toekenningsvoorwaarden voor de steun opgenomen in een subsidieovereenkomst die de 
Minister met de begunstigde van de steun sluit. 

Het voor de subsidieovereenkomst te gebruiken standaardformulier is beschikbaar in bijlage 
4 van deze oproep tot projectvoorstellen, evenals op de website van de projectoproep 
“clean hydrogen for clean industry”4. 

Opvolging van de jaarlijkse monitoring van geselecteerde projecten 
De voortgang van elk gekozen project wordt twee keer per jaar beoordeeld. De projectlei-
der dient zijn verslag in tussen 1 januari en ten laatste 30 januari en tussen 1 juli en 30 juli 
van ieder jaar. De uiteindelijke beoordeling gebeurt tijdens de afsluiting van het project. 
Naast de verplichte verslagen en de opvolgingsvergaderingen moeten de aanvragers ieder 
jaar een financiële audit van het volledige project toestaan en er aan meewerken, deze audit 
wordt op vraag van de AD Energie door een externe auditor/financieel adviseur uitgevoerd. 
Tenslotte dient de projectleider, om de anti-fraude regels gelinkt aan de uitgaven van fond-
sen van het RRF, een trimesterieel rapport in te dienen (zie annex 7). 

Voor meer informatie over de jaarlijkse opvolging van de gekozen projecten wordt er ver-
wezen naar hoofdstuk 5 van dit memorandum en naar het standaardformulier voor de sub-
sidieovereenkomst die tussen de minister en de begunstigde(n) van een gekozen project 
wordt afgesloten (zie bijlage). 

  

 

4 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hy-
drogen 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
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Verspreiding van publieke resultaten na afsluiting van het project 
Na de afsluiting moeten de resultaten en voornaamste conclusies van ieder project dat door 
het klimaat, transitie en relance Fonds werd uitgevoerd en gesubsidieerd openbaar gemaakt 
worden. Meer informatie hierover kan in hoofdstuk 6 “Publieke verspreiding van de resul-
taten van de voltooide projecten” van deze oproep tot projectvoorstellen gevonden wor-
den. 

Afsluiting belangrijkste data 

1 juni 2022 
Afsluiting van de oproep tot projectvoorstellen (i.e. deadline voor de 

indiening van projectvoorstellen) 

1 juli 2022 Uiterste datum voor het advies van de AD Energie 

Juli 2022 

Beslissing van de Minister van Energie voor de toekenning van steun 

bij koninklijk besluit. De beslissing wordt gemotiveerd en aan alle kan-

didaten meegedeeld. 

Augustus-september 2022 
Afsluiting van de susbsidiecontracten voor de gekozen projecten en 

ondertekening door alle partijen. 

September-november 2022 

Start van de gekozen projecten met als mogelijke aanvangsdatum: 1 

september 2022, 1 oktober 2022 of (ten laatste) 1 november 2022 

(te kiezen door de begunstigde) 

September- december 2022 
Organiseren van een technische startvergadering (in functie van de 

startdatum van het project) 

September- december 2022 
Betalen van een voorschot aan de begunstigden (na ondertekening 

van het subsidiecontract door alle partijen) 

2022-2025 

Uitvoering en jaarlijkse opvolging van de in het kader van deze oproep 

tot projectvoorstellen gekozen projecten (in functie van de duur van 

de projecten) 

Einde 2025 

Theoretische afsluiting van de laatste projecten van de in het kader 

van deze oproep tot projectvoorstellen gekozen projecten (i.e. de pro-

jecten met een maximumduur van 3 jaar) 
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3. BEOORDELING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN 

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van de verschillende criteria 
die in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven worden.  

Fase 1: Beoordeling van de ontvankelijkheid van alle ontvangen projectvoorstellen. 

Fase 2: Enkel de projectvoorstellen die ontvankelijk werden verklaard (cf. fase 1 hierboven) 
worden wat de selectiecriteria betreft geanalyseerd.  

Fase 3: Enkel de geselecteerde projectvoorstellen (cf. fase 2 hierboven) worden wat de se-
lectiecriteria betreft geanalyseerd. 

3.1. Ontvankelijkheidscriteria  

De ontvankelijkheid van elk projectvoorstel wordt geanalyseerd op basis van de volgende 
ontvankelijkheidscriteria: 

1. De Algemene Directie per e-mail op het adres Cleanhydrogenforcleanindustry@econo-
mie.fgov.be bereiken, ten laatste op 1 juni 2022, via het formulier “oproep tot project-
voorstellen” dat door de AD Energie ter beschikking wordt gesteld;  

2. Uiterlijk binnen de in artikel 5, tweede alinea, bedoelde termijn, vergezeld zijn van een 
dossier dat de volgende stukken bevat: 

a) een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden, waaruit blijkt 
dat de opsteller van het projectvoorstel de afgelopen vijf jaar niet is veroordeeld 
tot een boete van meer dan 3.000 euro; 

b) een verklaring op eer dat de opsteller op de datum van de indiening van het 
projectvoorstel geen betalingsachterstand heeft bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, geen belastingschulden heeft, niet in staat van faillissement is, geen 
verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend, geen onderneming in 
moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, punt 18, van de algemene groepsvrij-
stellingsverordening en niet het voorwerp is van een procedure naar Europees 
of nationaal recht voor de terugvordering van verleende steun; 

c) de statuten van de opsteller van het projectvoorstel; 
d) een lijst met referenties van de opsteller van het projectvoorstel, alsmede de 

personen die daadwerkelijk betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het pro-
ject om hun technische en professionele capaciteiten om het project uit te voe-
ren te beoordelen; 

e) een plan van aanpak waarin in detail wordt beschreven hoe het project zal wor-
den uitgevoerd, evenals het tijdschema voor de uitvoering met voltooiing van 
het project ten laatste in september 2025; 

f) een begroting voor de uitvoering van het project met een cijfermatige bereke-
ning voor de totale duur van het project, met een verwijzing naar de verschil-
lende kostencategorieën;  

g) een financieel plan waarin met name de rechtvaardiging van de noodzaak voor 
en de toegevoegde waarde van de subsidie wordt uiteengezet, en waarin wordt 
toegelicht wat de noodzakelijke financiering van de niet-gesubsidieerde financi-
ele middelen zal zijn; 

h) de jaarrekeningen van de opsteller van het projectvoorstel of enig gelijkwaardig 
document voor buitenlandse bedrijven. 
 

De AD Energie geeft aan de opsteller van het projectvoorstel aan of zijn kandidatuurdossier 
al dan niet volledig is, binnen de tien werkdagen volgend op de ontvangst van het dossier. 
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Als dit niet volledig is, geeft de AD Energie aan de opsteller van het projectvoorstel aan 
welke stukken er nog moeten overgemaakt worden. Op straffe van onontvankelijkheid wor-
den de stukken binnen zeven werkdagen aan de AD Energie overgemaakt.  

De projectvoorstellen die de vermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden niet respecteren zul-
len door de AD Energie onontvankelijk verklaard worden. Enkel de ontvankelijke project-
voorstellen zullen vervolgens de selectietest kunnen doorstaan. 

3.2.  Selectiecriteria  

De ontvankelijke projectvoorstellen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:   

3.2.1. Het projectvoorstel komt overeen met de aard van de projecten in kwestie, met name 
vernieuwende projecten ter bevordering van technologieën voor de productie of het ge-
bruik van klimaatneutrale waterstof, op voorwaarde dat zij in de de bevoegdheden van de 
federale overheid kaderen5, bijvoorbeeld: 

• Opslag van elektriciteit uit offshore windenergie in de vorm van waterstof zodat 

offshore windturbines minder vaak hoeven te worden stilgelegd;  

• Bemanningsschepen op (klimaatneutrale) waterstof voor het onderhoud van off-
shore windturbines;  

• Het Belgisch elektriciteitsproductiepark toekomstbestendig maken, met name door 

waterstof te gebruiken in de STEG-centrales (bv. door voorafgaande pyrolyse van 
aardgas);  

• Projecten rond invoer of certificering van waterstof;  

• Elektrolysecapaciteit en andere energieproductie van klimaatneutrale waterstof;   

• Beheer van transportnetwerken (alsook de flexibiliteit van het transportnetwerk en 

de ontwikkeling van geïntegreerde netwerken tussen energievectoren). 

Deze overeenstemming wordt beoordeeld op basis van de nauwkeurige technische be-
schrijving van de inhoud van het project in het deelnemingsformulier waarnaar in het eerste 
ontvankelijkheidscriterium wordt verwezen.   

3.2.2. Het projectvoorstel heeft een gunstige “Do not significant harm”-evaluatie  (“DNSH”) 
overeenkomstig Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088. Deze beoordeling gebeurt 
aan de hand van bijlage 2 van het memorandum “Evaluation principe Do No Significant 
Harm”. 

3.2.3. De auteur van het project beschikt over voldoende economische en financiële draag-
kracht om het project te verwezenlijken. Dit criterium moet het realistische karakter van het 
projectvoorstel beoordelen wat betreft de toereikendheid van de financiële middelen voor-
zien voor de uitvoering van het project. Deze capaciteit wordt beoordeeld op basis van de 
volgende elementen:  

I. De verklaring op erewoord bedoeld in het ontvankelijkheidscriterium 2 b) 

 

5 De bevoegdheden van de federale overheid worden in detail uiteengezet in titel II van de Bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. 
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Deze verklaring op erewoord moet niet vergezeld zijn van individuele attesten van de 
bevoegde overheidsbesturen (i.e. RSZ-attest, attest van niet-faillissement, attest fis-
cale schulden,....). De AD Energie kan deze echter ter controle opvragen bij de betrok-
ken overheidsbesturen en/of bij de auteur van het projectvoorstel. Indien achteraf zou 
blijken dat één of meerdere bepalingen van deze verklaring op erewoord niet waar-
heidsgetrouw zijn, wordt het projectvoorstel niet geselecteerd of, indien het project-
voorstel reeds geselecteerd werd, wordt het project niet gekozen. In dat geval wordt 
de auteur van het desbetreffend projectvoorstel voor de komende vijf jaar ook onher-
roepelijk uitgesloten van deelname aan oproepen tot het indienen van projectvoorstel-
len van het Fonds voor klimaat, transitie en herstel. 
Bij twijfel en/of onduidelijkheid tijdens de beoordeling van het projectvoorstel, kan de 
AD Energie de auteur van het projectvoorstel om aanvullende informatie en/of attes-
ten verzoeken. 
 

II. De jaarrekeningen van de auteur van het project, zoals bedoeld in het ontvankelijk-
heidscriterium 2 h). Dit zijn de bij de Nationale Bank gepubliceerde jaarrekeningen, ge-
certificeerd door de commissaris of voor authenticatie afgetekend door een externe 
accountant. Als de jaarrekeningen worden gepubliceerd, volstaan de jaarrekeningen 
van het laatste boekjaar. Indien de jaarrekeningen niet worden gepubliceerd, volstaan 
de jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren. Indien de jaarrekeningen van het 
laatste boekjaar beschikbaar zijn bij de Nationale Bank van België, volstaat een een-
voudige (maar wel expliciete) verwijzing hiernaar of mogen de jaarrekeningen zelf wor-
den bijgevoegd. 

Voor ondernemingen die niet gehouden zijn tot de publicatie van hun jaarrekeningen 
of voor buitenlandse ondernemingen: financiële staten (met balans en resultatenreke-
ning) geattesteerd door de commissaris of afgetekend voor authenticatie door een ex-
terne accountant. Indien een verkort schema wordt gepubliceerd: opgave van de ge-
realiseerde omzet. 
 

III. Het financieel plan bedoeld in het ontvankelijkheidscriterium 2 g)6. In dit financieel plan 
worden de noodzaak en de toegevoegde waarde van de gevraagde subsidie verant-
woord en wordt de noodzakelijk financiering van de niet niet-gesubsidieerde financiële 

middelen toegelicht. Het houdt een gedetailleerde tabel in, overeenkomstig het pro-
jectbudget, met vermelding van de absoluut noodzakelijke financiering van de niet-
gesubsidieerde financiële middelen.  

 
IV. Het budget voor de uitvoering van het project bedoeld in het ontvankelijkheidscrite-

rium 2f). Het gaat om het budget7 voor de uitvoering van het project met een becijferde 
berekening voor de totale duur van het project met verwijzing naar de verschillende 
budgetkosten (bv. personeelskosten, uitrustingskosten, onderaanneming, enz.) en 
met een correcte en gedetailleerde berekening van de gevraagde subsidies. 

 

 Dit financieel plan geeft een globaal overzicht van het budget (subsidie en eigen middelen) voor het projectvoorstel. Het in 
IV vermelde budget (gelinkt aan het ontvankelijkheidscriterium 2f) is uitsluitend een verdeling van de subsidie over de ver-
schillende kostencategorieën. 

7 Er wordt geen standaard sjabloon beschikbaar gesteld voor de projectbegroting omdat een projectbegroting sterk kan ver-
schillen van project tot project. Daarentegen is het wel belangrijk dat de verschillende kostencategorieën duidelijk worden 
opgenomen (personeelskosten, uitrustingskosten, onderaanneming, enz.). 
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De onderbouwing van het projectbegroting dient duidelijk en overzichtelijk te zijn en 
coherent te zijn met het deel over de technische inhoud van het project. De berekening 
van de gevraagde subsidie moet duidelijk worden uiteengezet. 
 

3.2.4. Het projectvoorstel is verenigbaar met het staatssteunstelsel.  

Dit criterium wordt beoordeeld op basis van de verantwoording gegeven door de auteur 
van het projectvoorstel in het deelnemingsformulier. Deze verantwoording moet aantonen 
dat de gevraagde steun aan alle vrijstellingsvoorwaarden voldoet op basis van artikel 25 of 
41 van de AGVV of dat alle verenigbaarheidsvoorwaarden van de O&O&I-steun of van de 
EEAG-richtsnoeren, gedetailleerd in hoofdstuk 4.2, vervuld zijn. 

3.2.5. De auteur van het projectvoorstel beschikt over een voldoend technisch, operationeel 
en organisatorisch vermogen. Dit criterium wordt beoordeeld op basis van de door de au-
teur van het projectvoorstel gegeven verantwoording in het deelnemingsformulier, en van 
eventuele bijlagen zoals: een lijst van referenties van de auteur van het projectvoorstel, en 
van de personen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de uitvoering van het project waardoor 
hun technische beroepsbekwaamheid voor de verwezenlijking van het project kan worden 
beoordeeld. 

3.3. Keuzecriteria 

Enkel de door de AD Energie ontvankelijk verklaarde en geselecteerde projectvoorstellen 
maken het voorwerp uit van een evaluatie op grond van de keuzecriteria. Deze criteria 
worden beoordeeld op basis van de verantwoording die de auteur van het projectvoorstel 
in zijn deelnemingsformulier heeft gegeven. 

➢ Keuzecriterium 1: “Vermeden broeikasgasemmissies” 
De projectindieners worden beter geëvalueerd indien zij (in vergelijking met het gevraagde 
subsidiebedrag) een grotere impact hebben wat betreft het vermijden van broeikasgasemis-
sies. 

Daarom wordt er gevraagd aan de projectindiener om de vermeden broeikasgasemissies in 
te schatten door te vergelijken met een “best in class technology” (fossiele installatie) die 
commercieel wordt toegepast en ETS benchmark indien relevant. Deze vergelijking wordt 
gebaseerd op een kwantitatieve en transparante berekening, gebaseerd op de beschikbare 
informatie. Zo zou er bijvoorbeeld in het geval van waterstofproductie via elektrolyse ver-
geleken kunnen worden met een bestaande SMRx installatie, of, voor het voorbeeld van het 
bemanningsschip, vergeleken kunnen worden met actieve bemanningsschepen met een tra-
ditionele verbrandingsmotor. We vragen om deze inschatting te maken voor de uitstoot 
gedurende één volledig jaar. De projectindiener kan optioneel een tweede inschatting ma-
ken van potentieel vermeden broeikasgasemissies indien de toegepaste technologie ook 
breder buiten het demonstratieproject zou worden toegepast. 

Merk op dat er gevraagd wordt naar broeikasgasemissies en niet uitsluitend naar CO2-
emissies. In de berekening dient de totale vermeden uitstoot uitgedrukt te worden in ver-
meden ton CO2-equivalent. 

Het potentieel aan vermeden broeikasgasemissies wordt afgezet tegen de gevraagde steun 
van de overheid. Projecten die voor hetzelfde aantal ton vermeden broeikasgasemissies, 
minder steun vragen, zijn in het voordeel. 

➢ Keuzecriterium 2: “Bijdragen tot de doelstellingen van de federale waterstofstrategie”  
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Er wordt rekening gehouden met de manier waarop het project bijdraagt tot de verwezen-
lijking van de federale waterstofstrategie. In dat opzicht toont het projectvoorstel aan hoe 
het project bijdraagt tot één (of meer) van de vier pijlers van de federale waterstofstrategie, 
met name: (1) België als import hub van hernieuwbare moleculen voor Europa, (2) België als 
leider in waterstoftechnologie, (3) een robuuste waterstofmarkt, (4) samenwerking als be-
langrijke succesfactor 

De federale waterstofstrategie is beschikbaar via volgende link: Belgische federale water-
stofstrategie | FOD Economie (fgov.be) 

➢ Keuzecriterium 3: “Bijdragen tot de tewerkstelling in België en de Belgische economie” 
De rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het project op de tewerkstelling in Bel-
gië en op de Belgische economie worden in aanmerking genomen. Het projectvoorstel toont 
de rechtstreekse gevolgen van het project op de tewerkstelling in België en op de econo-
mische groei van de sector. Wat tewerkstelling betreft, kan de auteur van het project bij-
voorbeeld aangeven hoeveel nieuwe aanwervingen (FTE) voor het project nodig zijn of hoe-
veel medewerkers (eventueel dankzij interne mobiliteit) aan het werk kunnen blijven. Wat 
de economische groei betreft, kan de auteur van het projectvoorstel vooruitzichten maken 
over de evolutie van zijn omzet. Het projectvoorstel beschrijft ook de mogelijke onrecht-
streekse gevolgen van het project op de tewerkstelling in België en op de economische groei 
binnen en buiten de sector. 

➢ Keuzecriterium 4: “Innoverend of vooruitstrevend karakter” 
Het innoverend of vooruitstrevend karakter wordt eveneens in aanmerking genomen en 
moet een technologische vooruitgang van het project verzekeren, maar benadeelt echter 
niet projecten met een hoger TRL. De projectleider moet dus eerst verslag uitbrengen van 
de TRL8 van zijn project. 

Wat het innoverend karakter betreft, wordt gekeken of het project innoveert ten opzichte 
van betere beschikbare technologieën (“best in class”). In dat opzicht wordt een analyse 
gevraagd van de nieuwe technologie die het project wenst aan te tonen of toe te passen. 
Projecten die, door middel van nieuwe technologieën, bepaalde voordelen versterken of 
sommige nadelen van deze (“best in class”) technologieën vermijden of verminderen, wor-
den beter geëvalueerd. 

Wat het vooruitstrevend karakter betreft, wordt onderzocht hoe het project zich onder-
scheidt van de bestaande technologie en hoe het project die technologie verbetert of ont-
wikkelt. In dit opzicht maakt de auteur van het project een vergelijking op van het TRL-
niveau van de “best in class”-technologie en dat van de technologie zoals die wordt toege-
past in het project. Projecten die een aanzienlijk verschil aantonen ten opzichte van de “best 
in class”-technologie worden beter geëvalueerd. Projecten, die voordelen versterken of 
sommige nadelen van deze “best in class”-technologieën vermijden/verlagen, worden even-
eens beter geëvalueerd. 

➢ Keuzecriterium 5: “Intensiteit van de gevraagde steun” 
Dit selectiecriterium beoordeelt de intensiteit van de gevraagde steun. De aanvrager moet 
aan de hand van analyse van het financieringstekort aantonen wat de intensiteit van de 
gevraagde steun is voor het project. Projecten die een lagere steunintensiteit vergen, wor-
den beter geëvalueerd dan projecten met een hogere steunintensiteit. 

 

8 TRL – Technology Readiness Level: Technology readiness level - Publications Office of the EU (eu-
ropa.eu) 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/belgische-federale
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/belgische-federale
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5d8e9c8-e6d3-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5d8e9c8-e6d3-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
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3.4. Analyse van de projectvoorstellen en keuze van één of meer pro-
jecten  

De door de AD Energie geselecteerde projectvoorstellen worden door een college van des-
kundigen onderzocht.  

Het college van deskundigen beoordeelt de projectvoorstellen ten aanzien van de in hoofd-
stuk 3.3 voornoemde keuzecriteria. 

Het college van deskundigen brengt advies uit aan de AD Energie. 

Indien nodig kan het college van deskundigen de auteur van het projectvoorstel om bijko-
mende informatie verzoeken. Het verzoek om informatie mag in geen enkel geval aanleiding 
geven tot een inhoudelijke aanpassing van het oorspronkelijk voorstel.  

Op basis van het advies van het college van deskundigen worden de projectvoorstellen ver-
volgens door de AD Energie onderzocht ten aanzien van de in hoofdstuk 3.3 voornoemde 
keuzecriteria. 

De AD Energie stelt vervolgens één of meerdere projectvoorstellen voor aan de minister.  

Er wordt per koninklijk besluit beslist om één of meerdere projecten te kiezen uit de door 
de AD Energie voorgestelde lijst. 

  



17 

 

 

4. VOORWAARDEN EN STEUNINTENSITEIT 

De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie en moet voldoen aan de voorwaar-
den voorzien in artikel 25 of 41 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of aan de 
voorwaarden van O&O&I-steun of aan de EEAG-richtsnoeren.  

4.1. Algemene voorwaarden 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de gehele steun die wordt toegekend in 
het kader van deze oproep tot projectvoorstellen: 

a) Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle be-
dragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. 
De in aanmerking komende kosten worden gestaafd met duidelijke, specifieke en actuele 
bewijsstukken. 

b) Steun die in meerdere schijven wordt uitgekeerd, wordt verdisconteerd tot de waarde ervan 
op het tijdstip van de toekenning van de steun, d.w.z. dat de waarde van iedere schijf wordt 
vastgelegd in het contract en niet onderworpen is aan de index. De in aanmerking komende 
kosten worden verdisconteerd tot hun waarde op het tijdstip van de toekenning van de 
steun, hetzij op het moment van de sluiting van het contract. De rentevoet die bij disconte-
ring wordt gehanteerd, is de discontovoet die op het tijdstip van de toekenning van de steun 
van toepassing is. 

c) Voor projecten met een looptijd van een jaar, gebeurt de betaling van het steunbedrag in 
twee schijven, respectievelijk 80% en 20%. De betaling van de eerste schijf (het voorschot) 
gebeurt binnen 30 werkdagen na de inwerkingtreding van het contract; de betaling van de 
tweede schijf wordt pas na een positieve eindbeoordeling uitgevoerd. 

d) Voor meerjarige projecten, wordt 40% van het steunbedrag als een voorschot betaald bin-
nen dertig werkdagen na de inwerkingtreding van het contract. Een saldo van minstens 20% 
wordt slechts betaald na een positieve eindbeoordeling. De betaling van de overige 40% 
wordt evenredig gespreid over de andere jaren. 

e) Cumulatie van steun met andere steun ongeacht de bron, de vorm en het doel ervan, is 
slechts mogelijk voor zover de relevante drempels bepaald in de algemene groepsvrijstellin-
genverordening, in de voorwaarden voor O&O&I-steun of in de EEAG-richtsnoeren niet 
worden overschreden. Indien de toekenning van steun aanleiding geeft tot een overschrij-
ding van die drempels, wordt het toe te kennen steunbedrag beperkt tot het verschil tussen 
de laagste toepasselijke drempel en de andere steun. Indien de overschrijding pas na de 
toekenning van de steun blijkt, wordt het bedrag dat de drempels te boven gaat, terugge-
vorderd. 

 

4.2. Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die een vrijstelling 
kunnen genieten op basis van artikel 25 van de AGVV 

Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kan slechts onder de volgende voor-
waarden worden verleend, overeenkomstig artikel 25 van de AGVV: 

A. Algemeen 

Het gesteunde deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject voldoet aan: 

a) de drempels bepaald in artikel 4, §1, i van de AGVV; 
b) de voorwaarden van artikel 6, §3 van de AGVV, in het geval van grote ondernemingen; 
c) de voorwaarden van artikel 8 van de AGVV. 
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B. Categorieën 

 
Het gesteunde deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject valt volledig binnen één 
of meer van de volgende categorieën: 

a) Fundamenteel onderzoek; 
b) Industrieel onderzoek; 
c) Experimentele ontwikkeling; 
d) Haalbaarheidsstudies. 

 

C. De in aanmerking komende kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
vermeld onder a), b), c) hierboven 

De in aanmerking komende kosten voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden bij 
een specifieke categorie onderzoek en ontwikkeling ingedeeld en betreffen: 

a) Personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover 
zij zich met het onderzoeksproject bezighouden9; 

b) Kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het pro-
ject. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het 
project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de 
looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, 
als in aanmerking komende kosten beschouwd; 

c) Kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het pro-
ject. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met 
de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige begin-
selen, als in aanmerking komende kosten beschouwd; Wat gronden betreft, komen de kos-
ten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aan-
merking; 

d) Kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden wor-
den gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede 
kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden 
gebruikt; 

e) Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor mate-
riaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 
 

D. De in aanmerking komende kosten voor haalbaarheidsstudies (vermeld onder d) 
hierboven) 

Bij haalbaarheidsstudies zijn de in aanmerking komende kosten de kosten van de studie. 

E. Steunintensiteit 

De steunintensiteit bedraagt voor elke begunstigde ten hoogste: 

a) 100 % van de in aanmerking komende kosten voor fundamenteel onderzoek; 
b) 50 % van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek; 
c) 25 % van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling; 

 
9 De in aanmerking komende personeelskosten dienen rechtstreeks verband te houden met onderzoek en ontwikkeling, (i.e. funda-
menteel onderzoek, industrieel onderzoek,...) en dit zal ook zo beoordeeld worden door de externe auditor. 
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d) 50 % van de in aanmerking komende kosten voor haalbaarheidsstudies. 
 
Een projectvoorstel dat meerdere niveaus van technologische maturiteit bestrijkt moet een 
correcte opsplitsing opgeven van de activiteiten naargelang het type activiteit met een cor-
recte kostenallocatie en toepassing van het toegelaten steunpercentage. Zo kan bijvoor-
beeld eenzelfde project voor 20% fundamenteel onderzoek uitmaken (100% terugbetaling 
van de in aanmerking komende kosten voor dit gedeelte), voor 60% industrieel onderzoek 
(50% terugbetaling van de in aanmerking komende kosten voor dit gedeelte) en voor 20% 
experimentele ontwikkeling (25% terugbetaling van de in aanmerking komende kosten voor 
dit gedeelte) in het geval het project zou evolueren van TRL1 tot en met TRL7. Met deze 
regel wordt beoogd om toe te zien op een zo correct mogelijke kwalificatie van het type 
activiteiten en de rechtmatige toepassing van de bijhorende steunpercentages, in het licht 
van de Europese staatssteunregels (risico van onverenigbare staatssteun zoals bedoeld in 
artikel 107 VWEU) en teneinde een correcte toepassing van de AGVV te garanderen. 

Afwijkingen hiervan of onduidelijkheden terzake in het projectvoorstel kunnen niet aan-
vaard worden - conform de projectoproep en de AGVV - en resulteren tot de onontvanke-
lijkheid van het projectvoorstel. 

NB. De naleving van dit criterium moet ook duidelijk blijken uit de ingediende projectbegro-
ting en het financieel plan waarin een rechtmatige kostenallocatie en correct percentage 
van steunintensiteit wordt toegepast. 

F. Mogelijke verhoging voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling 

Voor zover ze niet meer bedraagt dan 80 % van de in aanmerking komende kosten, kan de 
steunintensiteit voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden ver-
hoogd : 

a) met 10 procentpunten voor de middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor 
de kleine ondernemingen; 
 

b) met 15 procentpunten als een van volgende voorwaarden vervuld is : 
I. het project behelst daadwerkelijke samenwerking: 

o tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kmo is, of wordt  uitge-
voerd in ten minste twee lidstaten of in een lidstaat en in een overeenkomstslui-
tende partij bij de EER-overeenkomst, en geen van de ondernemingen neemt 
meer dan 70 % van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening, of 

o tussen een onderneming en een of meer organisaties voor onderzoek en kennis-
verspreiding, waarbij de organisaties ten minste 10 % van de in aanmerking ko-
mende kosten dragen en het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te 
publiceren; 

II. de projectresultaten ruim worden verspreid via conferenties, publicaties, open ac-
cessrepositories, of gratis of opensource-software.  

NB. De verhoging met 15 procentpunten kan slechts één keer worden toegepast. 

Die mogelijke verhogingen voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling on-
der de punten a) en b) kunnen, indien van toepassing, cumulatief worden toegepast voor 
zover geen steunpercentage van 80% wordt overschreden.  Het maximale steunpercentage 
van 80% wordt toegepast in geval van overschrijding (bv. 50 + 20 + 15). 
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G. Mogelijke verhoging voor de haalbaarheidsstudies 

De steunintensiteit voor haalbaarheidsstudies kan worden verhoogd met 10 procentpunten 
voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen. 
 
 

4.3. Investeringssteun op basis van artikel 41 van de AGVV 

Investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen kan enkel 
worden toegekend als aan volgende voorwaarden is voldaan, overeenkomstig artikel 41 van 
de AGVV : 

A. Algemeen 

Het gesteunde deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject voldoet aan: 

a) de drempels bepaald in artikel 4, §1, v van de AGVV; 
b) de voorwaarden van artikel 6, §3 van de AGVV, in het geval van de grote ondernemin-

gen; 
c) de voorwaarden van artikel 8 van de AGVV. 

Voor waterkrachtinstallaties die niet aan Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement 
voldoen, wordt geen steun toegekend. 

B. Algemene voorwaarden van artikel 41 van de AGVV 

a) De  investeringssteun betreft nieuwe installaties. Er wordt geen steun toegekend of uitge-
keerd nadat de installatie in bedrijf is gekomen en de steun is onafhankelijk van de productie. 

b) De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn om 
de productie van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. Ze worden als volgt 
vastgesteld : 
i) wanneer de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare 

energiebronnen binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering 
kunnen worden vastgesteld (bv. omdat het een gemakkelijk te onderscheiden „uitbrei-
ding” van een reeds bestaande faciliteit is), vormen deze kosten met betrekking tot her-
nieuwbare energie de in aanmerking komende kosten; 

ii) wanneer de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, minder 
milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn ver-
richt, levert dit verschil tussen de kosten van beide investeringen de met hernieuwbare 
energie verband houdende kosten op en geldt dit als de in aanmerking komende kosten; 

iii) voor bepaalde kleine installaties waar een minder milieuvriendelijke investering niet kan 
worden bepaald omdat geen installaties van beperkte omvang bestaan, vormen de to-
tale investeringskosten die nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te 
bereiken, de in aanmerking komende kosten. 

 De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van 
milieubescherming, komen niet in aanmerking. 

 

C. Specifieke voorwaarden voor de biobrandstoffen 

Investeringssteun voor de productie van biobrandstoffen wordt alleen toegeked voor zover 
de gesteunde investeringen worden gebruikt voor de productie van duurzame biobrand-
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stoffen niet zijnde biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen. Wel wordt investe-
ringssteun om bestaande installaties voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen 
om te bouwen tot installaties voor geavanceerde biobrandstoffen, aanvaard, mits die op 
voedingsgewassen gebaseerde productie wordt verminderd naar rato van de nieuwe capa-
citeit. 

Voor biobrandstoffen waarvoor een leverings- of bijmengverplichting geldt, wordt geen 
steun toegekend. 

D. Steunintensiteit 

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste:  

a) 45 % van de in aanmerking komende kosten indien de in aanmerking komende kosten wor-
den berekend op grond van punt B, iii hieronder; 

b) 30 % van de in aanmerking komende kosten indien de in aanmerking komende kosten wor-
den berekend op grond van punt B, iii hieronder. 

 

Ze kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en 
met 10 procentpunten voor steun aan middelgrote ondernemingen.  

De steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag 
voldoen, en met 5 procentpunten voor investeringen in steungebieden die aan de voor-
waarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen.  

4.4. Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die verenigbaar is 
met de RD&I - kaderregeling 

Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die niet voldoen aan de voorwaarden 
voor vrijstelling op grond van artikel 25 AGVV kan alleen worden verleend als aan de voor-
waarden van de RD&I-kaderregeling is voldaan, met name: 

A. Algemeen 

De steun voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 4 van de RD&I- kaderregeling: 

 Bijdrage tot de verwezenlijking van een vooropgestelde doelstelling van algemeen belang; 
 Noodzaak van de tussenkomst van de Staat; 
 Geschiktheid van de steun ; 
 Stimulerend effect; 
 Evenredigheid van de steun; 
 Vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer. 

 

B. Steunintensiteit 

De steunintensiteit overschrijdt de drempels niet, die in sectie 4.5 en in bijlage II van de 
RD&I-kaderregeling zijn vastgesteld. 
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4.5. Steun verenigbaar met de EEAG-richtsnoeren 

Steun voor de reductie en verwijdering van broeikasgasemissies, onder meer via steun voor 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, die niet voldoet aan de voorwaarden voor vrij-
stelling op basis van artikel 41 van de AVGG, kan alleen worden toegekend als de voorwaar-
den van de EEAG-richtsnoeren vervuld zijn, met name: 

 

De steun valt binnen het toepassingsgebied van sectie 4.1. van de EEAG-richtsnoeren. 

De steun voldoet aan de voorwaarden van de EEAG-richtsnoeren, met name de volgende 
voorwaarden van sectie 4.1 : 

a) Noodzaak van de steun; 
b) Geschiktheid van de steun; 
c) Evenredigheid van de steun; 
d) Vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsver-

keer. 
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5. OPVOLGING VAN DE GESELECTEERDE PROJECTEN 

De uitvoering van de geselecteerde en gesubsidieerde projecten is onderworpen aan tus-
sentijdse  beoordelingen en aan een eindbeoordeling (en dit op zowel technisch als financi-
eel vlak).  
 

Die beoordelingen zijn als volgt gestructureerd:  

➢ Twee schriftelijke voortgangsverslagen van de kandidaten, ingediend op 30 januari en 
op 30 juli  

o Bijlage 5 van het subsidiecontract: technisch vooruitgangsrapport 
o Bijlage 6 van het subsidiecontract: financieel voortgangsrapport (evaluatie door de 

AD Energie en een financiële audit door een externe auditor)  
➢ Een trimestrieel rapport (data van indiening te bepalen) met de anti-fraude gegevens 

o Bijlage 7: template anti-fraude 
 

De schriftelijke voortgangsverslagen (zowel technisch als financieel) moeten elektronisch 
worden verzonden naar de AD Energie. Die verslagen moeten op een nauwkeurige, eerlijke 
en bondige wijze de voortgang van het gesubsidieerde project en het gebruik van publieke 
middelen voorstellen.  

De opmaak van de vooruitgangsverslagen wordt verricht door middel van het modelformu-
lier dat als bijlage wordt toegevoegd aan het subsidiecontract. Dat vooruitgangsverslag zal 
minstens een evaluatie mogelijk maken van de bereikte resultaten. 

De kandidaten moeten eveneens hun medewerking verlenen aan een financiële audit, uit-
gevoerd op jaarlijkse basis door een externe financiële auditor/consultant die aangesteld 
wordt door de bevoegde diensten van de AD Energie. 

Als de kwaliteit van het schriftelijk verslag ontoereikend en / of onvolledig wordt be-
schouwd, wordt dat schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.   De kandidaten moeten een 
nieuw verslag indienen uiterlijk twee weken na de mededeling. De AD Energie behoudt het 
recht om een vergadering te houden uiterlijk twee weken na ontvangst van het tweede 
verslag.  

De schriftelijke beoordeling wordt aan de kandidaten meegedeeld, uiterlijk een maand na 
de vergadering. Indien de beoordeling negatief is, wordt de beoordeling gemotiveerd. Een 
nieuwe vergadering wordt gepland door de AD Energie uiterlijk 6 maanden na ontvangst 
van de eerste negatieve beoordeling.  Bij een nieuwe negatieve beoordeling:  

➢ worden de kandidaten beschouwd de overeenkomst te hebben verbroken,   
➢ worden de ontvangen steun en de opgelopen kosten van de AD Energie terugbetaald, 

vermeerderd met de wettelijke interest en  
➢ wordt elke huidige of toekomstige deelname aan het steunmechanisme van het 

 
Klimaat-, Transitie- en Relancefonds onherroepelijk uitgesloten.  

Aan het einde van het gesubsidieerde project, moeten de begunstigden een eindverslag af-
leveren volgens dezelfde procedure als de tussentijdse rapporten en verlenen zij medewer-
king aan een externe financiële audit uitgevoerd door een consultant die aangesteld wordt 
door de bevoegde diensten van de AD Energie. 
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Aan het einde van het gesubsidieerde project worden ook verdere concrete afspraken ge-
maakt over de publieke bekendmaking van de resultaten en de belangrijkste conclusies van 
het gerealiseerde project. 
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6. PUBLIEKE VERSPREIDING VAN RESULTATEN 
 
GEFINALISEERDE PROJECTEN 

De resultaten en belangrijkste conclusies van het gerealiseerde en gesubsidieerde project 
worden na afloop publiek bekend gemaakt met de vermelding “met steun van het Klimaat-, 
Transitie- en Relancefonds” en desgevallend gebruik makend van het officiële logo van de 
FOD Economie. Daarnaast wordt in alle publicaties vermeld dat het project steun ontving 
van het relanceplan van België waarbij er gebruik wordt gemaakt van het EU-embleem10 en 
er verwezen wordt naar de EU en het RRF. Tenslotte wordt er, in geval van infrastructuur- 
en of bouwfinancieringsoperaties een billboard of permanente plaquette getoond met ver-
melding van de financiering door het RRF. 

Daartoe wordt van elke deliverable van het project dat kadert binnen fundamenteel onder-
zoek of binnen een haalbaarheidsstudie een publiek toegankelijke versie gemaakt die via de 
gepaste kanalen publiekelijk wordt verspreid (met uitzondering van vertrouwelijke informa-
tie zoals commercieel gevoelige gegevens die reeds in het projectvoorstel als zodanig wor-
den gekwalificeerd met de bijhorende rechtvaardiging). 

Daartoe wordt voor alle andere projecten een behoorlijke en omstandige toelichting ver-
schaft over de gerealiseerde resultaten in het licht van de vooropgestelde doelstellingen. 
Voornoemde informatie wordt in de vorm van een executive summary via de gepaste kanalen 
publiekelijk verspreid.   

Voornoemde informatie wordt kosteloos publiekelijk toegankelijk gemaakt met het oog op 
de maximale verspreiding van de resultaten van het project via de gepaste kanalen (weten-
schappelijke / sectorgebonden / websites en sociale media, specifieke of eigen website, 
jaarverslagen, documentatie van conferenties of seminaries, enz.).  De hoger beschreven 
informatie wordt publiekelijk toegankelijk gehouden tot 5 jaar na de voltooiing van het pro-
ject. De referentie en/of de link naar de betreffende bron wordt gedeeld met de AD Energie 
ter gelegenheid van de eindevaluatie van het project. De AD Energie zal hiernaar verwijzen 
op de webpagina https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/water-
stofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen. 

Tenslotte kan - op verzoek van de AD Energie – aan de begunstigde worden gevraagd om 
1 keer per jaar deel te nemen aan een publieke conferentie waarbij het gesubsidieerde pro-
ject en de vooruitgang en resultaten worden toegelicht door de begunstigde en uitvoerder 
van het project. Dit zowel voor een eventuele conferentie die in het kader van het Klimaat-
, Transitie- en Relancefonds zou worden georganiseerd alsook eventueel in het kader van 
Europese of Internationale programma’s waar de AD Energie lid van is / die de AD Energie 
financiert. 

  

 

10 Download centre for visual elements - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
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BIJLAGEN 

7. Bijlage 1 - Deelnemingsformulier 

 

Voor alle informatie over de indiening van een projectvoorstel en de betrokken voorwaar-
den verwijzen we integraal naar het memorandum. 

 

De opstellers van projectvoorstellen worden verzocht om hun projectvoorstel uiterlijk op 1 
juni 2022 in te dienen door middel van dit deelnemingsformulier.  Het volledige dossier (i.e. 
ondertekend deelnemingsformulier en alle gevraagde bijlagen) wordt digitaal ingediend via 
e-mail naar de mailbox van het Klimaat-, Transitie- en Relancefonds: cleanhydrogenfor-
cleanindustry@economie.fgov.be 

7.1. Identificatie van de opsteller van het projectvoorstel 

1.1 Identificatie van de opsteller van het projectvoorstel (in geval van meerdere partners 
wordt een projectverantwoordelijke11 als eerste vermeld en als zodanig benoemd)12  

Naam van de firma  
 

Maatschappelijke zetel + vestigingseenheidsnummer 
 

Rechtsvorm 
 

Opgeven of het gaat om een grote onderneming of een kmo  
Verklaring dat het gaat om een kmo in de zin van artikel 2, 2° van verordening (EU) nr. 651/2014 of 
om een grote onderneming in de zin van artikel 2, 24° van verordening (EU) nr. 651/2014. Daartoe 
dient de opsteller van het projectvoorstel op becijferde wijze de categorie van vennootschap tot de-
welke hij behoort op te geven en dat conform de criteria opgenomen in de bijlage bij de verordening 
(EU) nr. 651/2014.  
 
 

Ondernemingsnummer(s) in de Kruispuntbank- van Ondernemingen (KBO) of in het ondernemingsre-
gister van een ander EU-lidstaat. 
 

1,2. Contactpersoon (single point of contact) + back-up van deze persoon 

Naam SPOC van de projectverantwoordelijke 
 

Contactgegevens SPOC (telefoonnummer, e-mailadres) 

 

11Met “projectverantwoordelijke” wordt de organisatie/projectpartner bedoeld die de verschillende andere 
projectpartners vertegenwoordigt. De communicatie met het Klimaat-, Transitie- en Relancefonds verloopt vooral via de 

contactpersoon van de projectverantwoordelijke. Toekomstige betalingen aan begunstigden zullen ook gestort worden op het reke-
ningnummer van de projectverantwoordelijke. 
12 Voor vraag 1.1 ontvangen we graag de gegevens van alle projectpartners.  Voor vraag 1.2 

hebben we enkel de contactgegevens nodig van de SPOC van de projectverantwoordelijke (en een back-up).  
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Naam back-up 
 

Contactgegevens- (telefoonnummer, e-mailadres) 
 

7.2. Projectbeschrijving  

2,1. Titel van het project 
 

2,2. Acroniem van het project 
 

2,3. Samenvatting van het project ((maximaal 500 tekens, spaties niet meegere-
kend)(gelieve deze vraag in het Frans of het Nederlands te beantwoorden en een verta-
ling in het Engels te leveren) 

 

2,4. Type project13  
 

2,5. Gedetailleerde beschrijving van het project, met inbegrip van de aangewende 
methodologie, mijlpalen en deliverables (maximaal 6 bladzijden, gelieve deze 
vraag in het Frans of Nederlands te beantwoorden en een vertaling van de tekst in 
het Engels bij te voegen). 

 

2,6.  Geschatte duurtijd van het project (maximumduur tot 3 jaar) en plaats waar het pro-
ject zal worden uitgevoerd  

 

2,7. Beschrijving van de takenverdeling, van het eventueel beroep op andere partners of 
onderaannemers en referenties van de contactpersonen voor elke partner (maxi-
maal 4 bladzijden). 
 
Indien de kandidaat voor de uitvoering van het project zal samenwerken met externe partners of 
onderaannemers, dient respectievelijk een door die laatste ondertekende intentieverklaring of of-
ferte in die zin te worden bezorgd of een contract onder opschortende voorwaarde van het verkrij-
gen van de gevraagde steun.  

 

2,8. Gedetailleerde beschrijving van het tijdschema van het project met een werkplan 
met te leveren prestaties en op te leveren documenten opgesplitst per jaar, taken 
en opvolgingsvergaderingen (maximaal 4 bladzijden).  

 

2,9. De totale kostprijs vereist voor de volledige uitvoering van het project  
 

2.10. Bedrag van de gevraagde steun 
 
Gelieve eveneens het percentage te vermelden dat dit gevraagde steunbedrag vertegenwoor-
digt in de totale kost van het project met een becijferde toelichting waaruit blijkt dat de inten-
siteitsdrempels van verordening (EU) nr. 651/2014, van de RD&I-kaderregeling of van de 
EEAG-richtsnoeren gerespecteerd worden (cf. hoofdstuk 4 hierboven).  

 

13 Innoverende projecten ter bevordering van klimaatneutrale technologieën voor de productie of het ge-
bruik van waterstof (onderzoeks-, ontwikkelings- en/of innovatieprojecten of projecten voor de bevorde-
ring van klimaatneutrale waterstof). 
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Gelieve eveneens de gevraagde steun uit te splitsen per partner van het project. 

 

2.11. Gedetailleerde beschrijving van de kosten van het project waarbij die kos-
ten worden uitgesplitst op jaarbasis (maximaal 2 bladzijden). 

 

7.3. Beschrijving en argumentatie op welke wijze aan de criteria is voldaan 
(te beantwoorden in het Engels) 

De kandidaat argumenteert op welke wijze het projectvoorstel voldoet aan elk van beschreven criteria 

3.1 Selectiecriteria (zie hoofdstuk 3.2 van het memorandum) 

NB: Sommige selectiecriteria worden door de AD Energie beoordeeld op basis van de andere 
gedeelde documenten (cf. ontvankelijkheidscriteria) en de elders in dit formulier vermelde in-
formatie. Alleen de selectiecriteria die nadere motivering behoeven, worden hier vermeld. 

Criterium 2. Het projectvoorstel kreeg een gunstige Do no significant harm (“DNSH”)-
beoordeling, overeenkomstig de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088 

De opsteller van het projectvoorstel voegt bij dit formulier een DNSH-analyse die werd opge-
maakt overeenkomstig bijlage 2 van dit memorandum 

Criterium 4. Het projectvoorstel is verenigbaar met de regeling voor staatssteun.  
(Maximaal 1 bladzijde) 

 

Criterium 5. De opsteller van het projectvoorstel beschikt over voldoende technische, 
operationele en organisationele bekwaamheid 
(maximaal 2 bladzijden + eventuele bijlagen) 
 

 

3.2 Selectiecriteria (zie hoofdstuk 3.3 van het memorandum) 

Criterium 1 : “De vermeden broeikasgasemissies” 
(Maximaal 2 bladzijden) 

 

Criterium 2 : “De bijdrage tot de doelstellingen van de federale waterstofstrategie”  
(Maximaal 1 bladzijde) 

 
Criterium 3 : “De bijdrage tot de werkgelegenheid in België en tot de Belgische economie” 
(Maximaal 1 bladzijde) 

 
Criterium 4 : “Innoverend of vooruitstrevend karakter” 
(Maximaal 4 bladzijden) 
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Criterium 5 : “Intensiteit van de gevraagde steun” 
(Maximaal 1 bladzijde) 
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7.4. Verbintenissen  

Door ondertekening van dit formulier bevestigt de kandidaat formeel dat de in dit formulier 
en zijn bijlagen verstrekte informatie waarheidsgetrouw, juist en volledig is;  

 

Handtekening(en)14 van alle betrokken partners van het project, voorafgegaan door de datum, 
de naam en hoedanigheid van de ondergetekende(n).  

 

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

 

Datum van ondertekening :  
……………………………….  

 
14 Rechtsgeldige, gekwalificeerde elektronische handtekeningen (bijvoorbeeld met e-ID) worden aanvaard. Ook een scan van 
een handgeschreven handtekening wordt aanvaard. Zie ook hoofdstuk 2 van de oproep. 
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8. Bijlage  2 – DNSH-reglementering voor projecten in de op-
roep “Clean hydrogen for clean industry” 

8.1. Inleiding 

Dit document is een samenvatting van de technische richtsnoeren over de toepassing van 
het beginsel ‘geen ernstige afbreuk aan’ (hierna: DNSH van “Do no significant harm”) in het 
kader van de RRF-Verordening en het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht, en heeft 
als doel een algemeen zicht te bieden op wat de toetsing aan het beginsel inhoudt.. 

Om financiering te kunnen krijgen, dient het project het DNSH-beginsel in acht te nemen. 
Dit betekent dat het geen ernstige afbreuk mag doen aan milieudoelstellingen in de zin van 
artikel 17 van de Taxonomieverordening. Projecten die hieraan niet voldoen kunnen niet 
gesteund worden met middelen vanuit de Europese faciliteit voor Herstel en Veerkracht.  

Naast de algemene DNSH-richtlijnen werden voor projecten met betrekking tot waterstof 
door de Europese commissie nog een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd voor acti-
viteiten die onder het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen en voor on-
derzoeks- en ontwikkelingsprojecten.  

Daarnaast is er nog de bijkomende verplichting dat alle elektriciteit die in de projecten ge-
bruikt wordt voor de productie van waterstof via elektrolyse uit groene bronnen komt (lo-
kaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit of via het net via power purchase 
agreements) 

Projecten moeten zowel voldoen aan de algemene voorwaarden die de Europese commissie 
vooropstelt voor “geen ernstige schade” toebrengen aan milieudoelstellingen als aan de spe-
cifieke voorwaarden gesteld voor waterstofprojecten. Daarnaast zijn alle projectuitvoerders 
ertoe gebonden de toepasselijke nationale en Europese milieuwetgeving te eerbiedigen bij 
de uitvoering van het project. 

8.2. Het DNSH-beginsel 

Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ moet worden uitgelegd in de zin van artikel 
17 van de Taxonomieverordening. Dat artikel definieert wat ‘ernstige afbreuk’ inhoudt voor 
zes milieudoelstellingen: 

1. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan de mitigatie van klimaatverande-

ring (klimaatmitigatie) indien die activiteit leidt tot aanzienlijke broeikasgasemissies; 

2. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan de adaptatie aan klimaatverande-

ring (klimaatadaptatie) indien die activiteit leidt tot een toegenomen ongunstig effect van 

het huidige klimaat en het verwachte toekomstige klimaat op de activiteit zelf of op de 

mens, de natuur of activa15; 

3. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan het duurzaam gebruik en de be-

scherming van water en mariene hulpbronnen indien die activiteit schadelijk is voor de 

goede toestand of het goed ecologisch potentieel van waterlichamen, met inbegrip van 

oppervlaktewater en grondwater, of voor de goede milieutoestand van mariene wateren; 

 
15 
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4. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan de circulaire economie, met inbe-

grip van preventie en recycling van afval, indien die activiteit leidt tot aanzienlijke ineffi-

ciënties bij het gebruik van materialen of bij het directe of indirecte gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, of leidt tot een aanzienlijke toename van de productie, verbranding of ver-

wijdering van afval, of indien de verwijdering van afval op lange termijn kan leiden tot aan-

zienlijke en langdurige schade aan het milieu; 

5. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan de preventie en bestrijding van 

verontreiniging indien die activiteit leidt tot een aanzienlijke toename van emissies van 

verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem; 

6. een activiteit wordt geacht ernstig afbreuk te doen aan de bescherming en het herstel van 

de biodiversiteit en ecosystemen indien die activiteit in aanzienlijke mate schadelijk is 

voor de goede staat en de veerkracht van ecosystemen, of schadelijk is voor de staat van 

instandhouding van habitats en soorten, met inbegrip van die welke van Uniebelang zijn. 

8.3. Concrete toetsing van de DNSH-criteria 

Bij de opmaak van het Belgisch plan voor Herstel en Veerkracht werd de maatregel I-1.15 
An industrial value chain for hydrogen economy getoetst aan de zes milieudoelstellingen.  Ge-
zien het open karakter van de call Clean hydrogen for clean industry, heeft de Europese Com-
missie aangegeven dat elk projectvoorstel dat ingediend wordt binnen deze call, afdoende 
moet aantonen dat het compatibel is met deze doelstellingen. De motivatie bij het project 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande vragen. De bedoeling is dat u in het antwoord 
op deze vragen aan de hand een beschrijving van een aantal specifieke kenmerken van het 
project voldoende aantoont dat:  

1) Het project bijdraagt aan het tegengaan van het veranderende klimaat in België (bijvoor-
beeld door het verminderen van broeikasgasemissies) 

2) het project de effecten van het veranderende klimaat in België niet versterkt (bijvoorbeeld 
door niet bij te dragen aan gevolgen zoals extreme regenval of hittegolven). 

3) het project geen negatieve impact heeft op het duurzaam watergebruik in België 
4) het project geen ernstige afbreuk doet aan de circulaire economie, met inbegrip van pre-

ventie en recycling van afval 
5) het project geen ernstige afbreuk doet aan de preventie en de bestrijding van verontreini-

ging (bijvoorbeeld door stikstofoxide emissies te verminderen) 
6) het project de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen niet 

schaadt 
 

Hoofdstuk 4 van dit document bevat een aantal algemene principes die in acht genomen 
moeten worden bij deze beoordeling 

A. Klimaatmitigatie 

Draagt het project bij aan het tegengaan van de klimaatverandering? 

☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven hoe het project leidt tot het vermijden van aanzienlijke broeikasgasemissies.  
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Beknopte motivatie:  

 

 

 

B. Klimaatadaptatie 

Is het project bestand tegen de te verwachten klimatologische omstandigheden in België? 
 

☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven of er in het project specifieke maatregelen genomen werden, de installatie in overstromings-
gebied gelegen is,…  

 

Beknopte motivatie:  

 

 

 

C. Duurzaam watergebruik 

Is het de verwachting dat er in het project geen activiteiten zullen zijn die schadelijk zijn voor: 

i)  de goede toestand of het goede ecologisch potentieel van waterlichamen, met inbegrip van oppervlakte-
water en grondwater? 

 

ii) de goede milieutoestand van mariene wateren? 

 
 
☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven of er in het project grote volumes (drink)water gebruikt worden, welke maatregelen genomen 
worden voor afvalwaterzuivering, welke regelgeving van toepassing is,…   

 

Beknopte motivatie:  
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D. Circulaire economie 

Vermijdt het project activiteiten die leiden tot:  

i)  een aanzienlijke toename van de productie, verbranding of verwijdering van afval, met uitzondering van 
de verbranding van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval?  

of 

 

ii)  aanzienlijke inefficiënties bij het directe of indirecte gebruik van natuurlijke hulpbronnen (1) in enig sta-

dium van de levenscyclus ervan die niet door passende maatregelen tot een minimum kunnen worden 

beperkt (2)?  

of 

 

iii)  aanzienlijke en langdurige schade aan het milieu wat betreft de circulaire economie (3)? 
 

☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven of er in het project substantiële afvalstromen geproduceerd worden, welk type afval geprodu-
ceerd wordt, hoe daar mee omgegaan wordt en welke regelgeving van toepassing is, welke standaar-
den op het vlak van circulaire economie, recyclage en verwerking van afval toegepast zullen wor-
den,...   

 

Beknopte motivatie:  

 

 

 

 

E. Preventie van verontreiniging 

Vermijdt het project activiteiten die leiden tot een aanzienlijke toename van emissies van 
verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem vergeleken met de situatie voordat de ac-
tiviteit van start ging? 
 
☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven welke producten met welke bijproducten geproduceerd worden, hoe daar mee omgegaan 
wordt en welke regelgeving van toepassing is, welke milieustandaarden toegepast zullen worden,...   

 

Beknopte motivatie:  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr1-C_2021058NL.01001001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr1-C_2021058NL.01001001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr2-C_2021058NL.01001001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr2-C_2021058NL.01001001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr3-C_2021058NL.01001001-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr3-C_2021058NL.01001001-E0003
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F. Bescherming en herstel biodiversiteit en ecosystemen 

Vermijdt het project activiteiten die leiden tot:  

i)  Aanzienlijke schade aan de goede staat en/of de veerkracht van ecosystemen 

Of 

 

ii)  Aanzienlijke schade aan de staat van instandhouding van habitats en soorten. 

 
 
☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef een korte beschrijving van het project waarin u dit aantoont. Dit kan best door aan te 
geven dat de locatie van het project, gekoppeld aan de aard van de activiteit, geen invloed heeft op 
(beschermde) natuurgebieden, en/of door aan te geven welke vergunningen verkregen zullen wor-
den die dit moeten aantonen...   

 

Beknopte motivatie:  

 

 

 

 

 

8.4. Toetsing aan de concrete DNSH-criteria voor waterstofprojecten 

Naast de algemene DNSH-richtlijnen werden voor projecten met betrekking tot waterstof 
door de Europese commissie nog een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd voor acti-
viteiten die onder het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen en voor on-
derzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast is er nog de bijkomende verplichting dat 
alle elektriciteit die in de projecten gebruikt wordt voor de productie van waterstof via elek-
trolyse uit groene bronnen komt (lokaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit of via het 
net via power purchase agreements) 

A. Activiteiten onder toepassing van het emissiehandelsysteem (ETS) 

Alle activiteiten in het kader van het emissiehandelssysteem met verwachte CO2-
equivalentemissies die niet substantieel lager liggen dan de betrokken benchmarks[1] die voor de 

 

[1] Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied 
van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de 
Commissie. Om als substantieel lager dan de benchmark te worden beschouwd, moeten de geraamde 
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kosteloze toewijzing van rechten zijn vastgesteld, zijn uitgesloten van subsidiëring. De projectin-
diener dient aan te tonen dat het ingediende project (indien het valt onder ETS) beter scoort dan 
de betrokken benchmarks. 

Heeft het project betrekking op activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem? 

 

Een project heeft betrekking heeft op activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem wanneer:  

 

1) De activiteit waarvoor steun wordt aangevraagd zelf onder de ETS valt;  

2) De activiteit/installatie/apparatuur die wordt ontwikkeld bedoeld is om te worden gebruikt voor de uitvoering van 
een ETS-onderworpen activiteit. 

 

Noot: Een installatie valt onder het EU emissiehandelssysteem zodra deze een activiteit uitvoert die is opgenomen 
in Bijlage 1 bij de EU ETS-richtlijn (2003/87/EG) (43 kB). De Europese Commissie heeft ook verdere richtsnoeren (114 
kB) opgesteld over hoe deze bijlage geïnterpreteerd moet worden.  

Meer informatie hierover kan men terugvinden op: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-

system-eu-ets_en  

 

☐ Neen, het project heeft geen betrekking op activiteiten die onder ETS vallen 

☐  Ja 

Indien ja:  

Voeg een bijlage toe waarin aangetoond wordt dat geraamde broeikasgasemissies worden gereali-
seerd die  aanzienlijk lager liggen dan de desbetreffende benchmarks. Om als aanzienlijk lager dan de 
benchmark te worden beschouwd, moeten de geraamde emissies lager zijn dan de gemiddelde emis-
sies van de 10% meest efficiënte installaties in de ETS.  

Gelieve aan de relevante ETS sector en relevante benchmark aan te geven. 

 

Deze bijlage bevat minimaal: 

 

a) Voor EU-ETS-exploitanten een unieke identificatiecode, de naam, de locatie, de installatie-
ID/exploitant-ID in het EU-transactielogboek (EUTL) 

 

 

emissies lager zijn dan de gemiddelde emissies van de 10% meest efficiënte installaties in de ETS. De 
benchmarkwaarden en de gemiddelde waarden van de 10 % meest efficiënte installaties zijn opgeno-
men in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/447 van de Commissie.  

 

 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201.pdf
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/guidance_interpretation_en.pdf
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/guidance_interpretation_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
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b) een beschrijving van het soort interventie of de technologie die gebruikt zal worden in het project. 

 

c) Een raming van de broeikasgasemissies per eenheid product, bijgaande berekeningen om deze 
raming te onderbouwen en beschrijving van de gebruikte methodiek 

 

d) Op basis van bovenstaande raming een berekening die aantoont dat het project broeikasgasemis-
sies zal opleveren die aanzienlijk lager liggen dan de desbetreffende benchmarks voor kosteloze toe-
wijzing, als bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie. 

B. Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 

Projecten voor onderzoek en innovatie (O&I) moeten voldoen aan één van volgende voorwaarden:  

• de O&I is uitsluitend of hoofdzakelijk toegespitst op opties met een lage impact (zoals de 
productie van hernieuwbare waterstof of andere milieu-innovaties met nuluitstoot); of 

• de O&I is gericht op verbetering van “best in class”-technologie (zoals technologieën met 
de meest beperkte effecten (maar niet met nuluitstoot of lage impact) van de momenteel 
beschikbare technologieën) en er worden passende flankerende maatregelen genomen 
om lock-ineffecten te voorkomen (maatregelen die het gebruik van technologieën met een 
lage impact of de ontwikkeling daarvan faciliteren); of 

• de resultaten van het O&I-proces zijn technologieneutraal op het niveau van hun toepas-
sing (d.w.z. ze kunnen worden gebruikt in alle beschikbare technologieën). 

 

Is het project een onderzoeks- of ontwikkelingsproject? 

☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef aan welke van onderstaande voorwaarden op het project van toepassing is en motiveer 
beknopt de keuze:  

 

☐  De O&I is uitsluitend of hoofdzakelijk toegespitst op toepassingen met een lage impact 

☐  De O&I is gericht op verbetering van “best in class”-technologie. Motiveer in dit geval ook waarom 
de ontwikkelde technologieën geen aanleiding zullen geven tot een “lock-in” in fossiele brand-
stoffen en geef aan welke flankerende maatregelen genomen worden om dit lock-in effect te ver-
mijden. 

☐  De resultaten van het O&I-proces zijn technologieneutraal op het niveau van hun toepassing 

 

Beknopte motivatie:  
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C. Groene elektriciteit 

Alle elektriciteit die gebruikt wordt voor de productie van waterstof dient volledig hernieuwbaar 
te zijn. Onder hernieuwbare elektriciteit verstaan we elektriciteit: 

• hetzij gemaakt van ter plaatse geproduceerde groene stroom,  

• hetzij van hernieuwbare elektriciteit via het net via power purchase agreements. 
 

Verbruik het project elektriciteit om waterstof te produceren? 

☐ Neen 

☐  Ja 

Indien ja, geef aan of de gebruikte elektriciteit lokaal geproduceerde stroom betreft of stroom die 
aangekocht wordt via PPA. 

 

☐  Lokaal geproduceerde groene stroom 

☐  Groene stroom via power purchase agreements 

 

Beknopte motivatie:  

Beschrijf kort de garanties die geboden kunnen worden dat in het project enkel groene elektriciteit 
gebruikt zal worden. Voeg eventuele bewijsstukken in bijlage toe (PPA’s,…)  

 

 

 

8.5. Basisprincipes bij de toetsing aan het DNSH-beginsel 

− Directe effecten en primaire indirecte effecten relevant voor de toetsing 

o Directe effecten16: kan gaan om effecten op projectniveau (bv. productielocatie) of op 

systeemniveau (bv. spoorwegnet) 

o Primaire indirecte effecten17: kan gaan om effecten die buiten die projecten of sys-

temen om spelen, en die zich kunnen voordoen na de implementatie van de maatregel 

of buiten de tijdslijn van de FHV, maar die redelijkerwijs voorzienbaar en relevant zijn 

 

− Inachtneming van de levenscyclus van de activiteit18 

 

16 Bv. wegvervoer: gebruik van de materialen bij de aanleg van de weg 
17 Bv. wegvervoer: de verwachte toekomstige broeikasgasemissies als gevolg van de toename van het totale verkeer tijdens 

de gebruiksfase van de weg 
18 Bv. bij een maatregel om de aanschaf van voertuigen te ondersteunen moet rekening gehouden worden met de vervuiling 

(bv. emissies in de lucht) veroorzaakt door bouw, vervoer en gebruik van de voertuigen, en het passende beheer van de 
voertuigen die worden afgedankt. Meer bepaald moet een passend beheer van afgedankte accu’s en elektronische onder-
delen (bv. het hergebruik en/of de recycling van kritieke grondstoffen daarin) ervoor zorgen dat geen ernstige afbreuk 
wordt gedaan aan de milieudoelstelling van de circulaire economie. 



39 

 

 

o Productie, gebruik en einde van de levensduur 

o Geen levenscyclusanalyses (LCA’s) vereist, maar kunnen dienen om toetsing te onder-

bouwen 

 

− Effectbeoordelingen (of andere inachtnemingen van EU-milieuwetgeving) bieden geen auto-

matisme, maar zijn een sterke aanwijzing en dienen meegenomen te worden in de toetsing 

o Let op: nog steeds per milieudoelstelling aan te tonen  

o Let op: wettelijke verplichtingen verschillen19 

 

− Maatregelen voor verdere elektrificatie (in bv. industrie, vervoer en gebouwen) worden ge-

acht verenigbaar te zijn met het DNSH-beginsel voor de milieudoelstelling klimaatmitigatie 

o Mits op nationaal niveau begeleid door een toename van elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare bronnen 

 

− Maatregel waarvoor een technologisch en economisch haalbaar alternatief met geringe mili-

eueffecten bestaat → toetsen aan nul-scenario (= milieueffect van de maatregel in absolute 

termen) (zie richtsnoeren p. 5-6)20 

 

− Maatregel waarvoor geen technologisch en economisch haalbaar alternatief met geringe mi-

lieueffecten bestaat → toetsen aan best beschikbare niveaus van milieuprestaties in de sector, 

maar voorwaarden (zie richtsnoeren p. 6)21 

  

 

19 Bv. MER voor bouw van nieuwe luchthaven nodig, maar wat klimaatmitigatie betreft, zullen waarschijnlijk enkel maatre-
gelen voor koolstofarme luchthaveninfrastructuur DNSH in acht nemen 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=NL 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=NL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=NL
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9. Bijlage 3 - Checklist voor een volledig dossier 

Om volledig te zijn moet een dossier ten minste de volgende documenten bevatten: 

• Een deelnameformulier (cf. bijlage 1) 

• Een DNSH-analyse opgemaakt overeenkomstig bijlage 2 

• Alle in het kader van de ontvankelijkheidscriteria vereiste documenten (cf. hoofdstuk 3.1 

van het memorandum) 

• Alle andere documenten gebruikt om de verantwoording die in het deelnameformu-

lier wordt gespecifieerd te ondersteunen 
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10. Bijlage 4 - standaardformulier voor de subsidieovereen-
komst 

Het standaardformulier voor de subsidieovereenkomst die tussen enerzijds de begun-
stigde(n) van de geselecteerde projecten en anderzijds de minister van Energie wordt geslo-
ten is raadpleegbaar via de website van de projectoproep “clean hydrogen for clean indu-
stry”.  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/project-
oproep-clean-hydrogen 

 

  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/waterstofstrategie/projectoproep-clean-hydrogen
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11. Bijlage 5 - Template tweejaarlijkse rapportering  

Annex 5 bevat de template voor de technische rapportage. Dit template helpt de begunstigde 
om alle noodzakelijke gegevens over te maken aan de AD Energie voor de technische opvol-
ging.  

  

Voortgangs- / eindverslag m.b.t. het voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van het 
subsidiebesluit van <DATUM>, de subsidieovereenkomst en de evaluatie in het licht van 

de criteria van de projectoproep van 21 april 202222 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE BEGUNSTIGDE(N) 

 

Titel of acroniem van het project:  

 

Startdatum van het project: 

 

Naam en ondernemingsnummer van de begunstigden: 

 

Naam van de contactpersoon (SPOC): 

 

Datum van dit verslag: 

 

Indicatie of het gaat om een tussentijds of een eindverslag: 

 

2. BEREIKTE STADIUM / FASE IN DE UITVOERING VAN HET PROJECT 

 

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is: 

  het project werd tot op heden uitgevoerd conform het in het projectvoorstel vervatte actieplan met tijdsschema 
waarbij de leverbaarheden tijdig werden opgeleverd 

  de uitvoering wijkt af van het actieplan zonder dat finaal een belangrijke invloed op het eindresultaat wordt 
verwacht  

  het in het projectvoorstel vervatte actieplan met tijdsschema werd kennelijk niet nageleefd waarbij de voorge-
dane afwijkingen / afwezigheid van realisaties beduidende implicaties hebben op de uitvoering met een belang-
rijke invloed op de ingezette middelen 

 

 
22 Voor de financiële audit dient bijlage 6 van het memorandum te worden vervolledigd en ingediend. 
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Geef een overzicht van de activiteiten uitgevoerd in dit project en leg telkens de link met het oorspronkelijk actieplan/ 
werkplan en geef aan in welke mate en met welke inspanningen dit gerealiseerd is. Dit overzicht moet toelaten te 
oordelen of de voorziene middelen werden ingezet voor de activiteiten waarvoor de subsidie was toegekend. 

 

Indien eerder een tussentijds verslag is ingediend, moet de informatie die daarin is opgenomen niet herhaald worden. 

 

 

 

3. GEWIJZIGDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN OF WIJZIGINGEN BIJ DE BEGUNSTIGDEN OF UITVOERDERS 

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is: 

 

  er zijn geen relevante gewijzigde omstandigheden die de realisatie van het project sterk beïnvloeden 

  er zijn wijzigingen bij de begunstigden of uitvoerders maar de realisatie van het project komt niet in het gedrang 

  er zijn gewijzigde interne of externe omstandigheden die de realisatie van het project sterk beïnvloeden 

 

Geef bij aankruising van optie 2 of 3 toelichting met betrekking tot het verdere verloop van het project en leg duidelijk 
de wijzigingen uit ten opzichte van de vooruitzichten bij de start van het project. 

 

 

4. BEREIKTE RESULTATEN EN BIJDRAGE AAN DE FINALITEIT VAN DE PROJECTOPROEP CLEAN HYDROGEN FOR 
CLEAN INDUSTRY 

 

Verklaar in welke mate de in het projectvoorstel beoogde doeleinden inzake het vermijden van broeikasgassen en in-
novatie zijn bereikt. Licht in het bijzonder de belangrijke afwijkingen toe t.o.v. de in het projectvoorstel beoogde doel-
einden toe en beschrijf hun impact. Lijst daartoe alle in het oorspronkelijk werkplan vooropgestelde leverbaarheden op 
met indicatie welke daarvan werden opgeleverd en heldere toelichting van de resultaten / conclusies die daaruit voort 
vloeiden. 

 

De begunstigde licht toe voor de volgende criteria in welke mate de bereikte resultaten van het project een significante 
en positieve impact hebben op België met betrekking tot: 

 

• De vermeden broeikasgassen 

• De bijdrage aan de doelstellingen van de federale waterstofstrategie 

• De bijdrage aan de werkgelegenheid in België en de Belgische economie 

• Het innoverend of vooruitstrevend karakter 
 

Gelieve vervolgens aan te geven of: 

  de in het projectvoorstel beoogde doeleinden gerealiseerd zullen worden 

  er bijkomende onzekerheid is of de beoogde doeleinden, maar het project wordt niet ten gronde bijgestuurd 

  de beoogde doeleinden kennelijk niet of onvoldoende haalbaar zijn en het project bijgestuurd worden moet 
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Licht (in geval van optie 2 of 3) de belangrijke afwijkingen toe t.o.v. de oorspronkelijke doeleinden inzake energietran-
sitie en innovatie en beschrijf hun impact. 

 

5.  FORMEEL ENGAGEMENT TOT VERSPREIDING OF PUBLICATIE VAN DE BEREIKTE RESULTATEN (Enkel in eind-
rapportage) 

 

Toelichting op welke wijze de bereikte resultaten zullen bekend gemaakt worden (voorgenomen publicatie in bepaalde 
tijdschriften, handboeken, seminaries, congressen, enz.). 

 

6. VALORISATIEVOORUITZICHTEN, REKENING HOUDEND MET DE RESULTATEN VAN HET PROJECT 

 

Bespreek, vertrekkende van de resultaten van het project, hoe de resultaten zouden kunnen gebruikt (gevaloriseerd) 
worden. Behandel daarbij zeker de volgende aspecten: 

- het verdere traject naar eventuele valorisatie (risico’s, planning, kosten, ...); 

- de vertaling van de resultaten naar concrete processen/producten/diensten; 

- de marktkansen/vooruitzichten van deze resultaten; 

- de concrete industrialisatie of toepassing van de resultaten (waar worden die uitgevoerd, zijn er daar nog specifieke 
risico’s, etc.). 

 

Als er belangrijke afwijkingen in plus of in min zijn t.o.v. de vooruitzichten bij goedkeuring van het project, behandel 
dan expliciet de gevolgen daarvan.  

  

7. TOELICHTINGEN OF BIJKOMENDE COMMENTAAR (facultatief) 

 

Geef hier, indien u dit nuttig vindt, commentaren die u niet elders in het formulier kon opnemen. 

 

 

Door ondertekening van dit document verklaart de begunstigde dat de in dit document verstrekte informatie alsook 
de informatie in de eventuele bijlagen volledig, juist en betrouwbaar is. 

 

Naam: 

Hoedanigheid23:  

 

 

 

 

 
23 Als bijlage dient een bewijs gevoegd waaruit blijkt dat de ondergetekende bevoegd is om de betreffende begunstigde entiteit 
wettelijk te verbinden. 
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Handtekening 
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12. Bijlage 6 - Template financiële rapportering  

Dit template zal door de AD Energie later worden gecommuniceerd.. Dit template helpt de 
begunstigde om alle noodzakelijke gegevens aan de AD Energie en de externe auditor te be-
zorgen voor de financiële opvolging van het project. 
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13. Bijlage 7 – Anti-fraude rapportering 

Annex 7 lijst de noodzakelijke gegevens op voor de anti-fraude rapportering. Deze rapportering 
is verplicht gezien de oorsprong van de fondsen (RRF). Deze lijst helpt de begunstigde om alle 
noodzakelijke gegevens aan de AD Energie te bezorgen voor de anti-fraude opvolging. De AD 
Energie zal een Excel-bestand ter beschikking stellen van de begunstigden om al deze gege-
vens te leveren 

Gelieve exhaustief te zijn voor de categorieën van begunstigden, projectpartners, aannemers 
(en onderaannemers), dienstverleners, leden van consortia, deskundigen op het gebied van 
het verrichten van dienstencontracten en betrokkenen. 

1. Identificatie van het project 

Titel of acroniem van het project 

Startdatum van het project 

Naam en ondernemingsnummer van de begunstigde 

Naam contactpersoon (SPOC) 

Datum van het rapport  

2. Anti-fraude gegevens 

2.1 Begunstigden:  

Naam:  

Adres: 

BTW-nummer: 

Aantal werknemers: 

Omzet: 

2.2 Projectpartners 

Naam:  

Adres: 

BTW-nummer: 

Omzet: 

2.3 Aannemers (en onderaannemers) 

Naam:  

Adres: 

BTW-nummer: 

Omzet: 
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2.4 Dienstverleners 

Naam:  

Adres: 

BTW-nummer: 

Omzet: 

2.5 Leden van consortia 

Naam:  

Adres: 

BTW-nummer: 

Omzet: 

2.6 Deskundigen op het gebied van het verrichten van dienstencontracten 

Naam:  

Geboortedatum: 

2.7 Betrokkenen 

Naam: 

Geboortedatum : 

Functie : 

 

 


