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Toegang tot de Energiesteun 

 

Je vindt de roze aanvraagknop op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun.  

Kies vervolgens je manier van aanmelden (bijvoorbeeld aanmelden via elektronische identiteitskaart, itsme, …). 

Heb je hierbij hulp nodig kan je terecht op het gratis nummer 1700 of op deze pagina’s: 

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-

en-communicatie/aanmelden. 

Na je authenticatie krijg je toegang tot het e-loket voor ondernemers (https://www.e-loketondernemers.be) 

waar je een aanvraag voor de Energiesteun kan starten. Je kan de maatregel eenvoudig zoeken door 

‘energiesteun’ te typen in de zoekfunctie ‘Zoek in het aanbod’. Klik daarna op de knop ‘AANVRAGEN’. 

Je ziet hieronder een printscreen uit het e-loket voor ondernemers. 

 

Energiesteun: startpagina 

De energiesteun is een gedeeltelijke tussenkomst in de energiekosten voor ondernemingen die worden 

geconfronteerd met stijgende energiekosten in het vierde kwartaal van 2022. Deze steun moet gezonde 

ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement. 

Een aanvraag is mogelijk van 12 december 2022 tot 16 januari 2023, 12u.  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden
https://www.e-loketondernemers.be/
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Op de startpagina zie je de groene knop om de steunaanvraag te starten. Je dient zes stappen te doorlopen. Na 

de zesde stap krijg je een dossiernummer. Pas nadat je een dossiernummer gekregen hebt, heb je een geldige 

aanvraag. 

Rechtsonder elke stap (1 t.e.m.6) zie je de knop ‘conceptversie opslaan’. Door te klikken op deze knop worden 

de ingevulde gegevens bewaard en kan je op een later moment verder met de steunaanvraag. Let wel : alle 

stappen (1 t.e.m. 6) dienen doorlopen te zijn vóór het einde van de indieningstermijn (16 januari 2023 om 

12.00 uur). Conceptversies worden niet aanvaard. 

Je ziet hieronder een printscreen van de startpagina. 

 

Stap 1 van 6: informatie 

Lees grondig de informatiepagina’s en veelgestelde vragen op vlaio.be/energiesteun vooraleer uw aanvraag te 

starten. 

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo zal de onderneming moeten bewijzen dat ze 

vóór de crisis voldoende gezond was en in het vierde kwartaal van 2022 operationele verliezen lijdt door de 

energiecrisis. Enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal van 2022 meer dan een verdubbeling van hun 

prijzen voor gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun. 

Ze moeten bovendien in 2021 minstens 7.500 euro aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse 

vestigingen hebben gehad. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 

2021 worden de minimale energie-uitgaven pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021. 

De steun wordt berekend op de meerkost van jouw uitgaven voor gas en elektriciteit voor het vierde kwartaal 

van 2022. 

Houd de volgende informatie bij de hand:  

o de kosten en verbruiken voor gas en elektriciteit voor 2021 

o de verwachte kosten en verbruiken voor gas en elektriciteit voor het vierde kwartaal 2022  

o de jaaromzet van jouw onderneming van het kalenderjaar 2021   

o het verwachte operationeel verlies van de onderneming voor het vierde kwartaal van 2022 (Indien je 

de aanvraag indient voor één of meerdere bedrijfstakken, heb je het verwachte operationeel verlies 

voor het vierde kwartaal 2022 per bedrijfstak nodig.)  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun
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Het eigen vermogen van de onderneming: 

Het eigen vermogen van de onderneming voor de boekjaren 2019 en 2021 wordt automatisch opgehaald bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen.  Beschikken wij niet over deze informatie, dan dien je dit zelf in te vullen 

(is de onderneming na 2020 gestart, vul dan bij het eigen vermogen van het boekjaar 2019 ‘0’ (nul) in). 

Het eigen vermogen vind je terug in de jaarrekening (balans). Raadpleeg de veelgestelde vragen 

op www.vlaio.be/energiesteun om het correcte bedrag te berekenen. Indien het eigen vermogen negatief was, 

plaats dan een minteken voor het bedrag (geen spatie tussen “-“ en het getal). 

Je ziet hieronder een printscreen van de eerste stap. 

 

Stap 2 van 6: ondernemingsgegevens 

Lees de voorwaarden op deze pagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun 

In stap 2 dien je aan te geven of de onderneming een operationeel verlies op ondernemingsniveau voor het 

vierde kwartaal van 2022 heeft en wordt bepaald of zij al dan niet de aanvraag als energie-intensieve 

onderneming kan indienen. 

Operationeel verlies 

Het operationeel verlies van de onderneming is gedefinieerd als de negatieve EBITDA. 

De EBITDA zijn de inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie met uitzondering 

van éénmalige bijzondere waardeverminderingen. 

Het operationeel verlies wordt geattesteerd door een door ITAA erkende externe accountant, een 

bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant bij de uitbetalingsaanvraag. 

https://www.vlaio.be/energiesteun
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun
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Verwacht je een operationeel verlies op ondernemingsniveau voor het vierde kwartaal van 2022 op 

ondernemingsniveau, vink dan ‘Ja’ aan en vul het geschatte operationeel verlies in (zonder spatie tussen ‘-‘ 

teken en het bedrag). 

o Ja 

o Nee (enkel voor energie-intensieve ondernemingen met minstens één Vlaamse bedrijfstak) 

Energie-intensief? 

Een onderneming wordt als energie-intensief beschouwd indien het totaal van de energiekosten voor gas en 

elektriciteit, inclusief alle kosten en heffingen (uitgezonderd de btw), in 2021 meer dan 3% bedroeg van de 

omzet in dat jaar. De energie-intensiteit wordt bepaald op basis van de omzet en het energieverbruik van de 

onderneming in zijn geheel. 

Bedrijfstak? 

Ben je een energie-intensieve onderneming en leed je in het vierde kwartaal van 2022 geen operationeel 

verlies, dan kan je steun aanvragen voor één of meerdere Vlaamse bedrijfstakken van je onderneming. Een 

bedrijfstak komt enkel in aanmerking indien deze voldoet aan volgende voorwaarden: 

o de onderneming heeft een daling van de EBITDA van minstens 40% in het vierde kwartaal van 2022 

ten opzichte van één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021. Indien de onderneming werd 

opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 worden de EBITDA pro rata berekend voor het 

kalenderjaar 2021. 

o de onderneming heeft een omzet van minstens 40 miljoen euro in het kalenderjaar 2021 

o elke betrokken bedrijfstak heeft uiterlijk op 1 oktober 2021 actieve vestigingen in het Vlaamse Gewest 

volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen 

o elke betrokken bedrijfstak heeft een omzet van minstens 20 miljoen euro in het kalenderjaar 2021 

o elke betrokken bedrijfstak heeft een operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 

Ben je een energie-intensieve onderneming, heb je een bedrijfstak die voldoet aan bovenstaande voorwaarden 

en verwacht je geen operationeel verlies op ondernemingsniveau voor het vierde kwartaal van 2022, vink dan 

‘Nee’ aan en vul het geschatte operationeel resultaat voor het vierde kwartaal van 2022 op 

ondernemingsniveau in en het operationeel resultaat voor 2021 op ondernemingsniveau. Bevestig vervolgens 

dat je steun wenst aan te vragen voor een bedrijfstak. 

Energie- intensiteit van de onderneming 

Een onderneming wordt als energie-intensief beschouwd indien het totaal van de energiekosten voor gas en 

elektriciteit, inclusief alle kosten en heffingen (uitgezonderd de btw), in 2021 meer dan 3% bedroeg van de 

omzet in dat jaar. De energie-intensiteit wordt bepaald op basis van de omzet en het energieverbruik van de 

onderneming in zijn geheel. 

Geef de totale energie-uitgaven voor elektriciteit en gas voor het kalenderjaar 2021 op ondernemingsniveau en 

geef de totale omzet van de onderneming voor het kalenderjaar 2021.  

Referentieprijs gas en elektriciteit 

Enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal van 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor 

gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun. 

Ze moeten bovendien in 2021 minstens 7.500 euro aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse 

vestigingen hebben gehad. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 

2021 worden de minimale energie-uitgaven pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021. 

Vul het gas- en elektriciteitsverbruik in voor de Vlaamse vestigingen voor 2021 en de overeenkomstige 

energiekost. 
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Hoofdactiviteit 

Staat de hoofdactiviteit van uw onderneming in bijlage I van het tijdelijk crisiskader Oekraïne? 

Dit betekent dat uw onderneming beschikt over een overeenstemmende RSZ- of btw-NACE-code in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of dat uw onderneming meer dan 50% van haar omzet in 2021 in de 

vermelde sectoren of subsectoren genereerde. 

Zo ja, duid in de uitvallijst aan tot welke (sub)sector(en) de onderneming behoort.  

Je ziet hieronder een voorbeeld van de keuze : operationeel verlies : Ja – steun voor onderneming. 

 

Je ziet hieronder een voorbeeld van de keuze :  operationeel verlies : Nee – steun voor bedrijfstak. 
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Stap 3 van 6: energiegegevens 

Heb je in stap 2 aangegeven dat er een operationeel verlies is in het vierde kwartaal van 2022, lees dan de 

informatie bij subtitel ‘Energiegegevens bij operationeel verlies in vierde kwartaal 2022’. 

Heb je in stap 2 aangegeven dat er geen operationeel verlies is in het vierde kwartaal van 2022 en dat steun 

gevraagd wordt voor een bedrijfstak, lees dan de informatie bij subtitel ‘Energiegegevens bij een of meerdere 

bedrijfstakken. 

Energiegegevens bij operationeel verlies in vierde kwartaal 2022 

Duid aan voor welke Vlaamse vestigingen de steun wordt aangevraagd. 
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Geef zowel voor gas als elektriciteit de geschatte totale maandelijkse kost (excl. btw) (in euro) voor alle 

Vlaamse vestigingen waarvoor je steun vraagt voor het vierde kwartaal van 2022: oktober 2022, november 

2022 en december 2022. 

Geef zowel voor gas als elektriciteit het geschatte totale maandelijkse verbruik (in kWh) voor alle Vlaamse 

vestigingen waarvoor je steun vraagt voor het vierde kwartaal van 2022: oktober 2022, november 2022 en 

december 2022. 

Geef zowel voor gas als elektriciteit het totale maandelijkse verbruik (in kWh) voor alle Vlaamse vestigingen 

waarvoor je steun vraagt voor het vierde kwartaal van 2021: oktober 2021, november 2021 en december 2021. 

Je vindt hier de informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-

energiesteun-aan 

Je ziet hieronder een printscreen van deze stap (met als voorbeeld de gegevens voor vestiging en gas) 

 

Energiegegevens bij een of meerdere bedrijfstakken 

Duid aan voor welke Vlaamse vestigingen de steun wordt aangevraagd. 

Vermeld voor elke bedrijfstak waarvoor je steun aanvraagt: 

o de naam en omschrijving van de bedrijfstak 

o vul de jaaromzet van de bedrijfstak voor het kalenderjaar 2021  in (enkel bedrijfstak met jaaromzet 

van minstens 20.000.000 euro komt in aanmerking)  

o het operationeel verlies van de bedrijfstak voor het vierde kwartaal van 2022  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan
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o het geschatte totale maandelijkse verbruik (in kWh), zowel voor gas als voor elektriciteit voor de 

Vlaamse vestiging waarvoor je steun vraagt, voor het vierde kwartaal van 2022: oktober 2022, 

november 2022 en december 2022. 

o het totale maandelijkse verbruik (in kWh), zowel voor gas als voor elektriciteit voor de Vlaamse 

vestiging waarvoor je steun vraagt, voor het vierde kwartaal van 2021: oktober 2021, november 2021 

en december 2021. 

Indien je steun vraagt voor meerdere bedrijfstakken, dan dien je telkens een nieuwe bedrijfstak toe te voegen. 

Vermeld voor alle bedrijfstakken waarvoor je steun aanvraagt: 

o de geschatte eenheidsprijs (euro/kWh), zowel voor gas als voor elektriciteit voor de bedrijfstakken 

waarvoor je steun vraagt, voor het vierde kwartaal van 2022: oktober 2022, november 2022, 

december 2022. 

Je vindt hier de informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-

energiesteun-aan 

Je ziet hieronder een printscreen voor de energiegegevens bij een bedrijfstak. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan
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Stap 4 van 6: Contactgegevens 

Vul de gegevens van de contactpersoon van de onderneming in: 

o voornaam (verplicht) 

o naam (verplicht) 

o e-mailadres (verplicht) 

o telefoonnummer 

o url website (inclusief http:// of https//) 

Je ziet hieronder het scherm van de contactgegevens. 
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Stap 5 van 6: Samenvatting 

In de voorlaatste stap vind je een samenvatting van de ingevulde gegevens en een automatische berekening 

van de steun. De berekening wordt eveneens toegelicht in stap 5. 

Het steunbedrag wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkost voor gas en 

elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaamse Gewest van het vierde kwartaal van 2022. 

Voor de berekening van de meerkost wordt eerst de referentieprijs voor gas en elektriciteit bepaald voor elke 

aanvrager. De referentieprijs wordt afzonderlijk berekend voor gas en elektriciteit en is gelijk aan de 

gemiddelde eenheidsprijs (per kWh) door de aanvrager betaald voor het verbruik in 2021 voor al zijn 

vestigingen in het Vlaamse Gewest. Alle kosten en taksen aangerekend via de energiefacturen, met 

uitzondering van de btw, worden hierbij meegeteld. 

De prijs voor gas en elektriciteit is de eenheidsprijs (per kWh), inclusief alle kosten en heffingen, met 

uitzondering van de btw, die de aanvrager betaalt voor zijn verbruik tijdens de steunperiode. Deze prijs wordt 

voor elke maand afzonderlijk bepaald als het gemiddelde voor al de vestigingen van de aanvrager in het 

Vlaamse Gewest. De prijs wordt afzonderlijk bepaald voor gas en elektriciteit. 

Het gas- en elektriciteitsverbruik zijn de totale maandelijkse verbruiken van gas en elektriciteit (in kWh) in de 

vestigingen van de aanvrager in het Vlaamse Gewest. Voor de berekening van de meerkost wordt maximaal 

70% van het volume verbruikt gedurende dezelfde maand in 2021 in rekening gebracht. 

De in aanmerking komende meerkost wordt berekend als de som van: 

• het gasverbruik(1) x (de gasprijs – 2x de referentieprijs voor gas) 

• het elektriciteitsverbruik(1) x (de elektriciteitsprijs – 2x de referentieprijs voor elektriciteit) 

(1) Maximaal 70% van het volume in dezelfde maand van 2021 

De in aanmerking komende meerkost wordt voor gas en elektriciteit afzonderlijk berekend voor de maanden 

oktober t.e.m. december 2022 en vervolgens opgeteld. Als de in aanmerking komende meerkost voor gas of 

elektriciteit voor een bepaalde maand negatief is, wordt dit bedrag in mindering gebracht. 
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Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit, aankoopt bij een aanverwante 

onderneming kan eveneens steun genieten. 

Ondernemingen komen in aanmerking voor een steun van 25% op de in aanmerking komende kosten voor gas 

en elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 500.000 voor het vierde 

kwartaal van 2022 (steuncategorie a). 

Voor energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% op de in aanmerking komende kosten voor gas en 

elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal 4.000.000 euro voor het vierde 

kwartaal van 2022 (steuncategorie b) en ondernemingen in specifiek getroffen sectoren kunnen een steun 

genieten van 35%, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal 7.500.000 euro voor het 

vierde kwartaal van 2022 (steuncategorie c). Het maximale steunbedrag voor ondernemingen die steun 

aanvragen voor één of meerdere bedrijfstakken bedraagt 75% van de hierboven vermelde steunplafonds. 

Meer informatie kan u hier lezen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoeveel-

energiesteun-kan-een-onderneming-krijgen 

Het getoonde steunbedrag is een voorlopige berekening op basis van jouw gegevens. De definitieve 

berekening kan hiervan afwijken. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met het maximale steunplafond op 

groepsniveau noch met het maximale budget voor deze steunmaatregel. In geval van overschrijding van het 

beschikbare budget (totaalbudget is 125.000.000 euro) wordt de steun pro rata uitbetaald aan de begunstigde 

ondernemingen na toepassing van steunpercentages en steunplafonds. 

 

Stap 6 van 6: Verklaring op eer 

In de laatste stap verklaar je op eer dat je de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van  

09/12/ 2022 tot toekenning van steun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-

uitgaven ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne, wat betreft het vierde kwartaal van 2022 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan zal naleven en meer in het bijzonder verklaar je op eer dat:  

o de gegevens in deze steunaanvraag naar waarheid, correct en volledig ingevuld zijn;  

o in jouw onderneming geen administratieve overheid, als vermeld in artikel 14 van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve 

overheid, een dominerende invloed heeft;  

o jouw onderneming voor het vierde kwartaal 2022 geen andere steun onder de vorm van subsidies 

ontvangen heeft van de Vlaamse Overheid als tegemoetkoming voor sterk verhoogde energiekosten;  

o jouw onderneming geen dividend zal uitkeren of uitgekeerd heeft in de periode van 1 oktober 2022 

tot en met 31 december 2023;  

o jouw onderneming met minstens één vestiging die tot het toepassingsgebied van de 

energiebeleidsovereenkomst 2014 of 2022 behoort, met alle vestigingen toetreedt tot deze 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan/specifieke-situaties
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoe-vraag-je-energiesteun-aan/specifieke-situaties
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/wat-is-de-energiesteun/sectoren-die-aanmerking-komen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoeveel-energiesteun-kan-een-onderneming-krijgen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun/hoeveel-energiesteun-kan-een-onderneming-krijgen
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energiebeleidsovereenkomst en de voorwaarden ervan naleeft gedurende de volledige looptijd ervan 

(indien van toepassing); 

o het maximaal steunplafond volgens het Europese tijdelijk crisiskader Oekraïne, afdeling 2.4 op 

groepsniveau niet overschreden is. Dit betekent dat de steun toegekend aan de steunvragende 

onderneming en haar verbonden ondernemingen onder de afdeling 2.4, ook door andere lidstaten, de 

Europese maximale steunplafonds niet mag overschrijden;  

o je toestemming geeft aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen om elk nazicht, elk onderzoek of 

elke controle te doen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de ingediende steunaanvraag en zal 

hiervoor alle nodige inlichtingen verschaffen;   

o jouw onderneming de steun zal terugbetalen, verhoogd met een administratiekost van 100 euro, aan 

het Agentschap Innoveren en Ondernemen als bij controle wordt vastgesteld dat deze subsidie ten 

onrechte werd ontvangen. 

Bevestig deze verklaring op eer met een handtekening. 

Je ziet hieronder een printscreen van dit scherm. 

 

Dossiernummer 

De aanvraag is pas geldig nadat u een dossiernummer, beginnend met ‘2022-ES1-‘ verkregen heeft.  Je kan 

steeds de ingediende aanvraag bekijken door te klikken op het dossiernummer. 
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Hulp nodig of heb je een vraag? 

Bezoek onze website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun. 

Voor vragen, mail ons op info@vlaio.be of bel ons op 0800 20 555. VLAIO is elke werkdag telefonisch 

bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur). 

Voor aanmeldproblemen, bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 

tot 19 uur. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/chat-met-1700
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