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Bijlage 4.6.2. behorende bij artikel 4.6.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-

subsidies (beschrijving VEKI-projecten) 

1. Doelstelling

In 2020 moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent hebben verminderd ten 

opzichte van 1990 vanwege het Urgenda vonnis. Deze reductie geldt ook voor de jaren 2021 en 

verder. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie, waar deze 

bijlage op ziet, is het ondersteunen van het op korte termijn versnellen van investeringen in 

materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het 

kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in de industrie in Nederland in de komende jaren. 

Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een 

terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal 

drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is (bijvoorbeeld in een project waarvoor subsidie is 

verleend op grond van de subsidiemodule Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (hierna: 

DEI+), opgenomen in paragraaf 4.2.10. Experimentele ontwikkeling, demonstratie- en 

pilotprojecten zijn dus niet subsidiabel. 

2. Type projecten

Het gaat in deze subsidiemodule om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een 

eindgebruiker/exploitant, omdat investeringssteun enkel mag worden ingezet voor de onderneming 

die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat 

wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie). De aanvrager van de subsidie dient dan 

ook een investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd. 

De projecten betreffen investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. 

Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer 

eigenaar wordt van de installatie. 

Voor subsidie komen in aanmerking projecten die betrekking hebben op: 

1. investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie die voldoen aan de voorwaarden van artikel

38 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

2. investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval die voldoen aan de

voorwaarden van artikel 47 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

3. investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur die voldoen aan de voorwaarden van

artikel 56 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

4. investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen die voldoen aan de

voorwaarden van artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

2.1. Energie-efficiëntie 

Bij projecten op het gebied van energie-efficiëntie gaat het erom dat de onderneming die subsidie 

aanvraagt door de investering minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) 

zijn onderneming. Deze projecten moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 38 van de 

algemene groepsvrijstellingsverordening. 

De subsidie wordt niet verleend wanneer de verbeteringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen 

dat ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde Unienormen, zelfs al zijn die nog niet van 

kracht. 

2.2. Recycling en hergebruik van afval 

Projecten betreffende investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval moeten 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 47 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Recycling van afval betreft elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt 

tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit 
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omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch 

het opwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als 

opvulmateriaal. 

 

Met hergebruik wordt bedoeld elke handeling waarbij producten of componenten die geen 

afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 

Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen dan de 

subsidieaanvrager geproduceerd is. Het gerecycleerde of hergebruikte materiaal zou anders bij het 

afval belanden of op een minder milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. De investering moet 

verder gaan dan de huidige stand van de techniek. 

 

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie 

verleend wordt, is niet bestemd voor nuttige toepassing van afvalstoffen, niet zijnde recycling. Ook 

is van belang dat de subsidie vervuilers niet indirect bevrijdt van lasten die zij volgens het recht 

van de Europese Unie moeten dragen, of van lasten die als normale ondernemingskosten dienen te 

worden beschouwd. Verder mag de investering niet uitsluitend de vraag naar het te recycleren 

materiaal toe laten nemen zonder dat de inzameling van dat materiaal toeneemt. Tot slot is de 

subsidie niet bestemd voor investeringen met betrekking tot recycling en hergebruik van het eigen 

afval van de subsidieaanvrager. 

 

Met het oog op de transitieagenda’s circulaire economie worden voorstellen op het gebied van 

recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen aangemoedigd. 

 

2.3. Lokale infrastructuurvoorzieningen 

 

Deze projecten betreffen investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen die voldoen aan de 

voorwaarden uit artikel 56 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Dit betekent dat de 

subsidie niet bestemd is voor infrastructuurvoorzieningen die onder andere delen van hoofdstuk III 

(met uitzondering van Deel 1 – Regionale steun) van de algemene groepsvrijstellingsverordening 

vallen. Ook is de subsidie niet bestemd voor luchthaveninfrastructuur en haveninfrastructuur. 

 

Van belang is dat de lokale infrastructuurvoorzieningen aan belangstellende partijen op open, 

transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar worden gesteld. De prijs die voor het 

gebruik of de verkoop van de infrastructuur wordt berekend, dient overeen te stemmen met een 

marktprijs. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de 

infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats, 

rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels. 

 

Specifieke infrastructuur als bedoeld in artikel 56, zevende lid, van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening komt niet voor subsidie in aanmerking. Specifieke infrastructuur is 

infrastructuur die is aangelegd voor vooraf identificeerbare ondernemingen en op hun behoeften is 

toegesneden (geen open infrastructuur). 

 

2.4. Overige CO2-reducerende maatregelen 

 

Hieronder vallen andere CO2-reducerende investeringen dan genoemd onder punt 2.1 tot en met 

2.3 die passen binnen de voorwaarden van artikel 36 van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. 

 

De investering voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 

a) zij stelt de subsidieaanvrager in staat het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van 

milieubescherming te verhogen door verder te gaan dan de geldende Unienormen, ongeacht of 

er nationale normen bestaan die strenger zijn dan de Unienormen; 

b) zij stelt de subsidieaanvrager, bij ontstentenis van Unienormen, in staat het uit zijn activiteiten 

voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen. 
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3. Reikwijdte 

 

Projecten die op grond van het toepasselijke steunkader (de algemene 

groepsvrijstellingsverordening) in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen, zijn: 

 

• projecten die het ontwerp en de vervaardiging van milieuvriendelijke producten, machines of 

vervoermiddelen betreffen, die minder natuurlijke hulpbronnen gaan verbruiken; het gaat om 

de gebruiker van milieuvriendelijke producten; 

• projecten waarbij de subsidieontvanger niet direct een milieuvoordeel realiseert op het niveau 

van zijn onderneming, maar waar het milieuvoordeel elders in de (productie)keten gerealiseerd 

wordt. Het gaat er bij milieu-investeringssteun om dat een onderneming het uit zijn eigen 

activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming verhoogt. Milieu-investeringssteun 

mag enkel worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen activiteiten een 

milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat wil zeggen: uiterlijk bij 

ingebruikname van de installatie). De aanvrager van de subsidie dient dan ook een 

investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd; 

• projecten waarin de investeringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ondernemingen 

voldoen aan reeds vastgestelde en nog niet in werking getreden Unienormen; 

• projecten die maatregelen betreffen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

bevorderen en onder artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen; ook 

projecten die biobrandstoffen betreffen komen niet in aanmerking voor subsidie vanwege de 

geldende bijmengverplichting voor hernieuwbare energie in het vervoer in Nederland; 

• projecten die CO2-afvang, -opslag en -hergebruik betreffen (inclusief projecten op het gebied 

van zogenaamde blauwe waterstof); 

• projecten die enkel de pre-engineering van een installatie betreffen, aangezien het erom gaat 

dat de installatie binnen de realisatietermijn in gebruik genomen wordt. 

 




