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Naar een optimale benutting van de opportuniteiten van het 

ETS-innovatiefonds voor Vlaamse bedrijven 
 

1 HET ETS-INNOVATIEFONDS IN KORT BESTEK 

Het ETS-innovatiefonds vindt zijn rechtsgrond in artikel 10 bis, lid 8, §4, van de EU ETS-richtlijn. Het heeft tot 

doel demonstratieprojecten te subsidiëren, die gericht zijn op: 

– innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die zijn 

opgenomen in bijlage I van de EU ETS-richtlijn; 

– milieuveilige afvang en opslag en/of gebruik van CO2 (CCUS); 

– innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag; 

om industriële oplossingen naar de markt te brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken.  

De scope van het fonds is dus ruim: er zijn weinig verdere bepalingen over het type projecten dat in 

aanmerking komt voor steun. Het fonds is in se ook niet gericht op bedrijven die onder het EU ETS vallen. 

Ook andere bedrijven kunnen projecten indienen. 

 

Het fonds wordt enerzijds gevoed met de opbrengst van de veiling van 450 miljoen emissierechten, die in de 

periode van 2020 tot 2030 zal plaatsvinden, en anderzijds met de niet-gespendeerde fondsen van het 

vroegere NER-300 fonds. 

Het totale beschikbare bedrag van het ETS-Innovatiefonds is dus afhankelijk van de prijs bij de veiling van de 

emissierechten, maar vermoedelijk zal rond de 10 miljard euro beschikbaar zijn in de periode van 2020 tot 

2030.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A2003L0087%3A20090625%3ANL%3APDF
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De Europese Commissie zal subsidies verlenen tot maximaal 60 % van de relevante kosten (zie infra) van een 

project, maar de subsidie mag gecombineerd worden met andere complementaire (Europese) financierings-

bronnen, zoals de investeringsinstrumenten van InvestEU of de instrumenten van Connecting Europe Facility 

voor de uitrol van sleutelinfrastructuur. 

 

De uitbetalingsmodaliteiten zullen worden vastgelegd in de contractuele documentatie, maar de projecten 

kunnen tot 40 % van de subsidie (die maximaal 60 % van de relevante kosten bedraagt) ontvangen bij 

financial close, zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden zijn. Het resterende bedrag wordt 

uitbetaald afhankelijk van de geverifieerde vermeden BKG-emissies tot 10 jaar na inbedrijfstelling, volgens 

een schema dat wordt vastgelegd in de contractuele documentatie. Om het volledige subsidiebedrag te 

ontvangen moeten de projecten minstens 75 % van de voorziene BKG-emissievermijding realiseren.  

 

 
 

De Europese Commissie wil close to business handelen, zodat de aanvragers de assessments die ze hebben 

voorbereid voor hun CEO of investeringsbank maximaal kunnen hergebruiken, maar de focus zal wel liggen 

op return in vermijding van BKG-emissies, niet op geldelijke return. 

 

2 DE OPROEPEN 

De Europese Commissie zal in de periode 2020-2030 verschillende oproepen lanceren en werkt daarvoor in 

alle transparantie samen met de lidstaten en de sectororganisaties (zie website).  

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_nl
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2.1 DE EERSTE OPROEP IN JUNI 2020 

Nog tot mei 2020 lopen de voorbereidingen voor de eerste oproep, die de Europese Commissie in juni 2020 

wil lanceren. Het besluit van de Europese Commissie tot bekendmaking van de oproep zal ten minste de 

volgende rubrieken omvatten: 

a) het totaalbedrag aan steun uit het innovatiefonds dat beschikbaar is voor de oproep;  

b) het maximumbedrag aan steun uit het innovatiefonds dat beschikbaar is voor bijstand bij de ontwikkeling 

van projecten;  

c) de aard van de beoogde projecten of bedrijfstakken;  

d) een beschrijving van de aanvraagprocedure en een gedetailleerd overzicht van de informatie en 

documentatie die in elke fase van de aanvraagprocedure moet worden ingediend;  

e) gedetailleerde informatie over de selectieprocedure, inclusief de methode voor evaluatie en 

rangschikking. 

 

Het is al geweten dat de eerste oproep technologieneutraal zal zijn. Het wordt m.a.w. geen oproep voor een 

specifieke technologie of sector, maar wel een oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger 

dan 7,5 miljoen euro). De voornaamste doelstelling van de Europese Commissie is het bekomen van een 

goede portfolio van projecten.  

 

Voor deze eerste oproep is meer dan 1 miljard euro ter beschikking. Volgens de voorziene timing zou de 

Europese Commissie de eerste subsidies toekennen in het vierde kwartaal van 2021.  

 

 
 

Voorafgaand aan de lancering vindt er nog een workshop plaats rond projectselectie (12 maart 2020) en een 

vergadering van de expertgroep over de ontwerprichtlijnen voor de oproep (april 2020). 

 

2.2 DE DAAROPVOLGENDE OPROEPEN 

Het is de bedoeling van de Europese Commissie om begin 2021 een oproep te lanceren specifiek voor 

kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) en midden 2021 een tweede algemene 

oproep.  

 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3593&NewSearch=1&NewSearch=1
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3 DE AANVRAAG- EN SELECTIEPROCEDURE 

De aanvraag- en selectieprocedure zal in twee fasen verlopen en aan de hand van vijf selectiecriteria: 

a) vermeden broeikasgasemissies; 

b) mate van innovatie; 

c) projectmaturiteit; 

d) schaalbaarheid;  

e) kostenefficiëntie. 

 

De methodologieën voor de selectiecriteria zijn nog in ontwikkeling. De uitgangspunten daarbij zijn: close to 

business, eenvoudig en transparant voor de evaluatoren en geschikt voor de eerste oproep. Meer informatie 

over de selectiecriteria en de methodologieën is te vinden op de webpagina over de eerste oproep op de 

website van het ETS-innovatiefonds: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_nl#tab-0-3 

 

In een eerste fase kunnen de projectontwikkelaars een ‘blijk van belangstelling’ (expression of interest) 

indienen. De Europese Commissie stelt daarop een lijst samen van de projecten die beantwoorden aan 

selectiecriteria a) tot en met c), en nodigt de aanvragers van die projecten uit een volledige aanvraag (full 

application) in te dienen.  

Als de Europese Commissie concludeert dat een project beantwoordt aan selectiecriteria a) en b), maar niet 

aan criterium c), beoordeelt zij of het project het potentieel heeft om na verdere ontwikkeling wel te 

beantwoorden aan alle selectiecriteria. Aan projecten die dat potentieel hebben, kan de Europese Commissie 

bijstand bij de ontwikkeling van het project (project development assistance of PDA) toewijzen. 

 

In een tweede fase zal de Europese Commissie de projecten waarvoor een volledige aanvraag is ingediend, 

evalueren en rangschikken aan de hand van al de selectiecriteria. Eerst maakt de Europese Commissie een 

rangschikking binnen de bedrijfstakken aan de hand van een (gewogen) som van de scores, en daarna een 

rangschikking over de bedrijfstakken heen. Ten slotte stelt ze een lijst met voorgeselecteerde projecten op. 

De Europese Commissie consulteert de lidstaten nog over de lijsten met voorgeselecteerde projecten, maar 

de uiteindelijke beslissing over de toekenning van PDA en subsidies ligt bij de Europese Commissie zelf. 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_nl#tab-0-3
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Het is de bedoeling het proces te standaardiseren om zo grote transparantie en een grotere snelheid te 

bekomen. Voor de evaluatie zal de Europese Commissie beroep doen op het uitvoerend agentschap INEA, 

voor de ondersteuning bij de ontwikkeling van projecten (PDA) op de Europese investeringsbank.  

 

De recentste informatie over de eerste oproep in het algemeen en de methodologieën in het bijzonder is 

raadpleegbaar op de website van het ETS-innovatiefonds: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-

fund_nl#tab-0-3. 

 

4 STRATEGISCHE KEUZES VOOR DE AANVRAGERS 

Bedrijven en organisaties die een project willen ontwikkelen dat in aanmerking komt voor steun vanuit het 

ETS-innovatiefonds hebben verschillende strategische opties. 

 

De Europese Commissie voorziet meerdere oproepen over de periode 2020-2030. Het is aan de 

projectontwikkelaars om te beslissen voor welke oproep ze hun project voldoende matuur achten. Als een 

project onvoldoende matuur is volgens de Europese Commissie, kan het aanspraak maken op PDA. Het 

bedrag van een eventuele PDA wordt echter in mindering gebracht bij de eventuele latere subsidie, waardoor 

de financiering voor de realisatie van het project vermindert. Bovendien moeten de projectontwikkelaars na 

een PDA hun project indienen bij de eerste fase van een volgende oproep, waarbij er geen garantie is op 

doorstroming naar de tweede fase en toekenning van een subsidie en de realisatie van het project kan 

vertragen of zelfs in het gedrang kan komen. 

 

Een andere strategische keuze heeft betrekking op de relevante kosten en het selectiecriterium 

kostenefficiëntie. Kostenefficiëntie is gedefinieerd als de verhouding tussen de gevraagde subsidie en de 

verwachte vermeden BKG-emissies in de eerste tien jaar van de exploitatie. De gevraagde subsidie kan 

maximaal 60 % van de relevante kosten bedragen. Het is aan de projectontwikkelaars om dat percentage en 

dus de kostenefficiëntie te bepalen. Op die manier wil de Europese Commissie zorgen voor een gezonde 

competitie tussen de projecten.  

 

Ook de framing van project (businessmodel, relaties in de keten, grenzen van het project) kan bepalend zijn 

voor de verwachte vermeden BKG-emissies en dat zal de kans op selectie zeker beïnvloeden gelet op de 

selectiecriteria vermeden BKG-emissies en kostenefficiëntie. Zo kan een project waarin de productie van 

groene waterstof mee is opgenomen beter scoren dan hetzelfde project dat de groene waterstof gewoon 

aankoopt. 

 

5 ONDERSTEUNING DOOR DE VLAAMSE OVERHEID: AANPAK EN 

CONTACTPERSONEN 

5.1 DE VERWACHTINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

Projectontwikkelaars moeten hun blijk van belangstelling (expression of interest) en volledige aanvraag 

rechtstreeks bij de Europese Commissie indienen, die de mogelijke PDA en de subsidies ook toekent. Er is 

m.a.w. geen directe link met de lidstaten. 

https://ec.europa.eu/inea/en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_nl
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_nl#tab-0-3
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_nl#tab-0-3
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De Europese Commissie ziet wél een belangrijke rol voor de lidstaten, met name als facilitator: zorgen voor 

promotie van en informatieverspreiding over het fonds en bieden van ondersteuning. De Europese 

Commissie verwacht geen staatsgarantie voor de projecten, maar ondersteuning door de lidstaat is wel 

onderdeel van de beoordeling van de maturiteit van projecten. Bijvoorbeeld het feit of de 

projectontwikkelaars al beschikken over de nodige vergunningen, waarin de overheid natuurlijk een 

belangrijke rol speelt, heeft impact hebben op die beoordeling. Als de aanvragers de ondersteuning door de 

lidstaat kunnen aantonen in hun dossier, is dat een belangrijk pluspunt.  

 

5.2 DE AANPAK VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

De Vlaamse overheid heeft als doel de toekenning van subsidies vanuit het fonds aan Vlaamse projecten te 

maximaliseren. In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 uit Vlaanderen de ambitie om ten minste 

2% van het fonds naar de Vlaamse energie-intensieve industrie en de innovatieve energiesector te 

kanaliseren gespreid over de periode 2021-2030. Dat betekent 200 miljoen euro Europese steun die meer 

dan 300 miljoen euro aan totale innovatieve investeringen in Vlaanderen kan mobiliseren in de periode 2021-

2030. 

 

Departement Omgeving, VEA, VLAIO en departement Economie, Wetenschap en Innovatie werken samen 

om de Vlaamse belanghebbenden en kandidaat-projectontwikkelaars actief te informeren over het ETS-

innovatiefonds. Daarnaast wordt ook de input van Vlaamse belanghebbenden meegenomen bij de 

uitwerking van de modaliteiten van het fonds op het Europese niveau. 

We zullen consortia van bedrijven of bedrijven met grote investeringsprojecten die in aanmerking komen 

voor steun via het ETS-innovatiefonds ondersteunen met beleidsdomeinoverschrijdende projectteams die 

prioritaire ondersteuning en medewerking zullen geven bij het opmaken van projectvoorstellen. 

Concreet zetten we de informatiedeling en ondersteuning op een beleidsdomeinoverschrijdende manier op 

met een werkgroep, waarin naast de Vlaamse overheid ook de speerpuntclusters Catalisti, Flux50 en de 

Blauwe Cluster vertegenwoordigd zijn. 

 

Departement Omgeving volgt op Europees niveau de totstandkoming van de specifieke modaliteiten van de 

oproepen (via de expertgroep) en zal, o.a. via de bestaande ETS-nieuwsbrief en de webpagina over het ETS-

innovatiefonds, de industrie op de hoogte houden van de ontwikkeling van het ETS-innovatiefonds. De 

contactpersoon voor dOMG is Inge Delvaux (inge.delvaux@vlaanderen.be). 

VLAIO brengt zijn ervaringen inzake staatssteunregels, projectbegeleiding en communicatie in. VLAIO zal 

bijvoorbeeld samen met de projectontwikkelaars de mogelijkheden tot cofinanciering van de projecten 

onderzoeken. De contactpersoon van VLAIO is Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be). 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie zorgt voor verduidelijking en goede afstemming met 

andere Europese fondsen. De contactpersoon voor dEWI is Lut Bollen (lut.bollen@vlaanderen.be). 

 

De potentiële aanvragers voor de eerste oproep krijgen het aanbod voor een 1-op-1-sessie om na te gaan 

welke VO-ondersteuning nodig en mogelijk is. 

 

Kort voor de zomer of in het najaar van 2020 organiseert de Vlaamse overheid een toelichtingssessie gericht 

op de oproep in 2021 voor de kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven minder dan 7,5 miljoen euro). 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3593&NewSearch=1&NewSearch=1
https://www.omgeving.vlaanderen.be/het-ets-innovatiefonds
https://www.omgeving.vlaanderen.be/het-ets-innovatiefonds
mailto:inge.delvaux@vlaanderen.be
mailto:bart.decaesemaeker@vlaio.be
mailto:lut.bollen@vlaanderen.be
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