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1 WAAROM DEZE OPROEP?
De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 een steunmechanisme goed voor ondernemingen die
willen investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten. De relancemiddelen stellen 30 miljoen euro ter beschikking om deze steun te financieren.
De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De tweede call loopt van 30 mei 2022 tot 22 augustus 2022 (17u). De
steun is bestemd voor ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen doen in
innovatieve recyclagetechnieken. De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de
innovatieve technologie versus een conventionele recyclagetechnologie, met een maximaal steunbedrag van
3 miljoen euro.
Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ streeft ernaar om versneld de omslag te maken naar een maximale
circulaire economie. Het wil Vlaanderen uitbouwen als een recyclagehub, waarbij ook het ontgiften van
afvalstromen wordt meegenomen als essentiële randvoorwaarde om tot een veilig gebruik van recyclaten te
komen. Het nationaal plan voor Herstel en Veerkracht neemt deze actie over. De Europese commissie gaf op
23 juni 2021 een positieve beoordeling aan dat plan. Dit betekent dat dit steunmechanisme gefinancierd
wordt met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese
Unie. Aan de Europese steun zijn wel voorwaarden gekoppeld.
De relanceplannen vullen zo de doelstellingen in die ook terug te vinden zijn in onder meer het regeerakkoord,
de beleidsnota Omgeving 2019 – 2024 en het Klimaatplan 2030, het uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en
Gelijkaardig bedrijfsafval, het EU actieplan Circulaire Economie, het Kunststoffenplan, het Asbestactieplan of
andere initiatieven die momenteel nog in ontwikkeling zijn zoals bijvoorbeeld de werkagenda’s Circulaire
economie.
Het regeerakkoord en de beleidsnota Omgeving 2019-2024 stellen: “We zijn koploper op het vlak van
selectieve inzameling en recyclage van afval: vandaag recycleren we al ongeveer 70%. Tegen 2030 verhogen
we dat nog tot 77,5%. Recycleerbaar afval moet nog beter selectief worden ingezameld: tegen 2030 moet
minstens 50% van de recycleerbare fractie van huishoudelijk én bedrijfsafval bijkomend gerecycleerd worden.”
Deze doelstellingen zijn alleen haalbaar mits een doorgedreven preventie en een uitgebreide en performante
selectieve inzameling. Maar een uitgebreide selectieve inzameling is slechts zinvol als er lokaal voldoende
sorteer- en recyclagecapaciteit is die de selectief ingezamelde stromen omzet tot een kwalitatief recyclaat dat
hoogwaardig kan worden toegepast. Bovendien moet er ook voldoende afzetpotentieel voor dit recyclaat zijn.
Uit de diverse sorteeranalyses blijkt het potentieel voor extra selectieve inzameling en recyclage. Het
huishoudelijk restafval bevat naast het organisch-biologisch afval1, als grootste fracties: papier en karton
(17,3%), kunststoffen (13,6%), hygiënisch afval (11,8%) en textiel (7,3 %).
1

dat volgens de KRL Afval tegen eind 2023 aan de bron moet worden gescheiden

www.ovam.be

De sorteeranalyses voor bedrijfsrestafval wijzen op een potentieel voor selectieve inzameling en recyclage van
bijna 50%.

Het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval (2017-2022) stelt een verdere reductie
van zowel het huishoudelijke als het bedrijfsrestafval voorop. Het ziet potentieel in de afvalstromen OBA,
kunststoffen, textiel en matrassen. om volgende doelstellingen te realiseren:
− in 2022 wordt op Vlaams niveau 141 kg restafval per inwoner ingezameld, ten opzichte van 157
kg/inwoner in 2014 (een afname van 16 kg/inwoner);
− tegen 2022 neemt het bedrijfsrestafval af met 15% ten opzichte van 2013.
Het uitvoeringsplan vormt als het ware een tussenstap bij de realisatie van de doelstellingen van het
Klimaatplan 2030 dat ernaar streeft om de CO2-uitstoot van afvalverbranding te reduceren met 25%. Om dit te
realiseren, formuleert het Klimaatplan volgende doelstellingen: “Voor 2030 mikken we op een afname van de
materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie van 30%. De hoeveelheid huishoudelijk restafval is per
inwoner gezakt van 146 naar 100 kg per inwoner tegen 2030. We streven ernaar de hoeveelheid bedrijfsafval
tegen dan met een gelijkaardig percentage te doen dalen.” Op 5 november 2021 keurde de Vlaamse regering
een visienota goed met extra klimaatmaatregelen. Die scherpen de ambities van het klimaatplan nog aan met
o.m. het doel om tot 75 % van het nog resterende recycleerbare deel in het restafval effectief te recycleren.
Daarnaast vullen meerdere andere beleidsplannen deze set aan doelstellingen concreter aan: het uitvoeringsplan Kunststoffen, de conceptnota Verpakkingen en Zwerfvuil 2.0, het preventieprogramma Biomassa en
Voeding Circulair, het beleidsprogramma Materiaalbewust Bouwen …
Voor asbest werd in 2018 een afbouwplan goedgekeurd. Het actieplan Asbestafbouw bevat verschillende
maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. De (flankerende) maatregelen willen
Vlaanderen versneld asbestveilig te maken. Dit betekent dat er steeds meer asbest vrijkomt dat beslag legt op
onze beperkte stortcapaciteit. Het plan gaat uit van 2,3 miljoen ton asbest in gebouwen en nutsvoorzieningen.
De afgelopen drie jaren werd per jaar gemiddeld 135 000 ton asbestcement en ander asbesthoudend afval
gestort. Onder impuls van de extra stimulerende maatregelen in het relanceplan zal dit nog stijgen. Een
beperkt aantal proefinstallaties voor de verwerking van asbest zijn reeds actief binnen Europa. Vlaanderen wil
ook dergelijke verwerkingscapaciteit uitbouwen.
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2 WELKE PROJECTEN HEBBEN WE IN GEDACHTEN?
We beogen investeringen in recyclagetechnieken die afvalstoffen omzetten in grondstoffen, bijvoorbeeld:
− innovatieve verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval terecht
komt op stortplaatsen.
− recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen moeten
verwijderd worden of een hoogwaardigere recyclage mogelijk is.
Voorstellen voor recyclage van luiers, kunststoffen, textiel, matrassen krijgen onze extra aandacht. De
verwerking van afvalwaters valt buiten de scope van deze call.
− nieuwe technieken die het mogelijk maken om recyclaten in te zetten in (al dan niet bestaande)
productieprocessen.
We streven hierbij naar een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning. De steun
kan enkel worden toegekend voor de recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Zo valt
ook de verwerking van afval van bijv. dochterondernemingen buiten de scope van deze steunmaatregel.
Dit steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en
Veerkracht (FHV) van de Europese Unie. Om financiering te kunnen krijgen, dient het project het beginsel “geen
ernstige afbreuk doen aan” (ofwel “do no significant harm” (DNSH)) in acht te nemen. De uitgekeerde subsidies
mogen enkel aangewend worden op een wijze die geen ernstige afbreuk doet aan de volgende zes
milieudoelstellingen: 1) de mitigatie van de klimaatverandering; 2) de adaptatie aan de klimaatverandering; 3)
het water en marine leven (inclusief grondwater); 4) de circulaire economie; 5) preventie en controle van
vervuiling en 6) biodiversiteit en ecosystemen.
Volgende activiteiten mogen in geen enkel geval onderdeel uitmaken van het project:
− activiteiten met betrekking tot fossiele brandstoffen, inclusief het downstreamgebruik daarvan;
− activiteiten met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties 2 en mechanische biologische
afvalverwerkingsinstallaties 3; en
− activiteiten waarin de verwijdering van afval op lange termijn schade kan berokkenen aan het milieu. In de
beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en
nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.
Het project moet in elk geval voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, meer bepaald de Europese, nationale
en Vlaamse milieuwetgeving.
2 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zich op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk
afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het
oog op opslag, of het gebruik of hergebruik van materialen uit verbrandingsresten, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een
toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt
bewezen.
3 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het
kader van deze maatregel tot doel hebben de energie -efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het
composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de
afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen
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Bij projecten die activiteiten kunnen bevatten die vallen onder het CO2 ‘emissions trading scheme’ (ETS), moeten
de indieners een methode definiëren om te beoordelen of de activiteiten die vallen onder het CO2 ‘emissions
trading scheme’ (ETS), zullen leiden tot een substantiële reductie in CO2-emmissies.
De OVAM zal er bij de selectie van de projecten op toezien dat een DNSH-analyse wordt uitgevoerd voor elke
milieudoelstelling en dat enkel projecten die aan alle zes criteria voldoen, goedgekeurd worden. Bij de
projectaanvraag moet een DNSH-analyse worden gevoegd die waar nodig met bewijsstukken wordt gestaafd.
Voor het uitvoeren van de DNSH-analyse dient de aanvrager gebruik (te) maken van het sjabloon dat ter
beschikking wordt gesteld. Richtlijnen over hoe deze analyse dient te gebeuren vindt u in het sjabloon. De OVAM
heeft het recht om bijkomende vragen te stellen i.h.k.v. de DNSH-analyse en kan verzoeken om bijkomende
stavingstukken. Het project moet voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

3 WIE KAN INDIENEN VOOR DEZE OPROEP?
3.1 VOORWAARDEN VOOR HET BEDRIJF
Deze oproep richt zich tot alle ondernemingen (klein, middelgroot en groot) die investeren in nieuwe,
innovatieve recyclage-activiteiten in Vlaanderen. Intercommunales worden – overeenkomstig de algemene
groepsvrijstellingsverordening – beschouwd als een grote onderneming.
Met deze checklist ontdekt u of uw onderneming in aanmerking komt voor deze subsidie
1. Uw onderneming heeft een legitieme rechtsvorm.
2. Uw onderneming beschikt over een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest en investeert op/in die zetel; of
u verbindt zich ertoe in het Vlaamse gewest een exploitatiezetel te vestigen ten laatste een jaar na de
goedkeuring van de steunaanvraag en het investeringsproject daar uit te voeren.
3. Uw onderneming heeft geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht lopen waarbij
een toegekende steun wordt teruggevorderd.
4. Uw onderneming heeft geen fiscale schulden of achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid. Dit zijn achterstallige schulden van 3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep
tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een
afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd.
5. Uw onderneming is op de datum van de steuntoekenning geen ‘onderneming in moeilijkheden’. Deze
voorwaarde geldt niet voor een starter (artikel 22, lid 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening).
Meer informatie over ‘onderneming in moeilijkheden’ alsook een rekenmodule om zelf deze controle te doen
vindt u op de website van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategischetransformatiesteun/voorwaarden/onderneming-moeilijkheden. De berekening is een verplichte bijlage bij het
aanvraagformulier.
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Patrimoniumvennootschap
De investeringen kunnen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde
groep als de steunaanvragende onderneming. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in een van
de volgende gevallen:
− de patrimoniumvennootschap participeert voor minstens 25 % in de steunaanvragende onderneming;
− de steunaanvragende onderneming participeert voor minstens 25 % in de patrimoniumvennootschap;
− een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor minstens 25 % in beide vennootschappen.
Bij een financiering van de investeringen via een patrimoniummaatschappij dient de exploitatievennootschap
de steunaanvraag in terwijl de boeking en de afschrijving ervan bij de patrimoniummaatschappij gebeurt. De
steunaanvragende exploitatievennootschap ontvangt de investeringssteun. De patrimoniumvennootschap
stelt de milieu-investeringen gedurende vijf jaar ter beschikking van de steunaanvragende onderneming.

3.2 VOORWAARDEN VOOR DE INVESTERING
1. Ze overtreft de Europese normen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking
getreden; of ze bereikt milieuvoordelen waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd.
2. Ze respecteert het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”.
3. Ze is technisch en economisch haalbaar, zoals blijkt uit de aanvraag.
4. Ze overtreft de stand van de techniek die in de sector van toepassing is.
5. Ze bedraagt minstens 500.000 euro.
6. Ze mag niet in een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.

Volgende milieu-investeringen komen niet in aanmerking:
− milieu-investeringen die vroeger geactiveerd zijn en opgenomen in de afschrijvingstabel, en die verworven
zijn van een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming participeert; of een onderneming
die participeert in de steunaanvragende onderneming; of een verwante patrimoniumvennootschap.
− milieu-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder
van de steunaanvragende onderneming.
− milieu-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom.
− milieu-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden.
− milieu-investeringen voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum of een
doorgangsgebouw (vermeld in artikel 1, 1°, en artikel 1,2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11
mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra).
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4 BUDGET
•
•
•
•

Voor deze tweede oproep is een budget van 15.000.000 euro beschikbaar.
Deze oproep loopt van 30 mei tot 22 augustus 2022 om 17u00.
De ingediende projecten worden beoordeeld op verschillende criteria via een puntensysteem.
De subsidie wordt toegekend op basis van een rangschikking.

5 PROJECTKOSTEN EN SUBSIDIE
5.1 HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?
Het subsidiepercentage bedraagt voor alle ondernemingen 35% van de in aanmerking komende kosten. Er is
geen onderscheid tussen ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ (kmo’s) en ‘grote ondernemingen’ (go’s).
U kunt maximaal 3.000.000 euro subsidie ontvangen over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de
indieningsdatum van de positief besliste steunaanvraag. Wanneer het project als strategisch belangrijk voor
Vlaanderen wordt beoordeeld, kan hiervan worden afgeweken.
Deze steun kunt u niet cumuleren met de steun van Vlaio voor (strategische) ecologie-investeringen in het
Vlaamse Gewest. Cofinanciering is wel mogelijk als het project als strategisch belangrijk voor Vlaanderen
wordt beoordeeld en binnen de grenzen van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

5.2 WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING?
De subsidie wordt berekend als een percentage van de bijkomende investeringskosten - exclusief btw - die
nodig zijn voor een investering die tot betere of efficiëntere recyclageactiviteiten leidt, vergeleken met een
conventioneel proces van recyclage. Enkel de bijkomende investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het
verwezenlijken van de milieudoeleinden komen in aanmerking.
De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke productiecapaciteit van de conventionele investering en de
reële investering in de recyclageactiviteit. Bestaat er voor de verwerking van de afvalstroom geen
conventioneel recyclageproces, en is enkel storten of verbranden van de afvalstroom mogelijk, dan mag u de
volledig kost van het recyclageproces als bijkomende investeringskost in rekening brengen.
Kijk hierbij ook over de landsgrenzen naar technologieën die elders binnen Europa gebruikt worden.
De subsidie focust op de technologiecomponenten van de investering. Kosten voor fabrieksgebouwen, opslag,
extra kantoorruimte, showroom of toonzalen, … komen niet in aanmerking. Specifieke infrastructuurkosten
kunnen wel worden ingediend. De gewone infrastructuurkosten worden evenwel niet meegenomen in de
berekening van de subsidie. Engineering studies kunt u wel als bijkomende investeringskost indienen.
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Personeelskosten worden niet gesubsidieerd. Overhead kosten en kosten die niet gerelateerd zijn aan de
investering komen vanzelfsprekend niet in aanmerking. Afschrijvingen worden niet in rekening gebracht.
U hebt vragen over de definitie van het conventionele recyclageproces of over de kosten die in aanmerking
komen?
− Mail uw verzoek voor een voorbespreking naar recyclagehub@ovam.be
− Vul het excel-bestand Projectbegroting in en voeg het bij uw mail.
Hoe de investeringen boeken en afschrijven?
U boekt de investeringen onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening als uw onderneming jaarrekeningplichtig is (immateriële en materiële vaste activa). De andere ondernemingen moeten deze uitgaven opnemen
in de afschrijvingstabel. De investeringen moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en
minstens over een termijn van 3 jaar.

5.3 FISCALE VRIJSTELLING.
De subsidie is volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De Generatiepactwet van 23 december 2005
(B.S. 30 december 2005) en haar uitvoeringsbesluit (KB van 11 december 2006, B.S. 18 december 2006)
hebben deze belastingvrijstelling ingevoerd voor gewestelijke steun die is toegekend aan vennootschappen
(art. 193bis WIB 1992 en art. 74, tweede lid, 1°, zesde streepje KB/WIB 1992).
De fiscale vrijstelling blijft echter een federale materie en in geval van twijfel contacteert u best de federale
belastingdiensten.

6 INDIENING EN EVALUATIE
De OVAM staat in voor de organisatie van de beoordelingsprocedure. Zij kan bij elke betrokken partij alle
bijkomende relevante info ter verantwoording opvragen.

6.1 INDIENINGSTERMIJN EN -MODALITEITEN
−
−
−
−

U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 30 mei 2022. De deadline is 22 augustus 2022 om 17 uur.
Projecten die later worden ingediend, worden niet weerhouden.
U dient een aanvraag digitaal via Digipost in. Voor ondernemingen in oprichting die nog niet
beschikken over een ondernemingsnummer of bij technische problemen mag de indiener uitzonderlijk
zijn dossier indienen via dit mailadres: recyclagehub@ovam.be
Het aanvraagformulier en de sjablonen voor de diverse bijlagen vindt u op
https://ovam.vlaanderen.be/nl/vlaanderen-als-recyclagehub.
De toekenning van steun gebeurt na rangschikking van de ingediende projecten.
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6.2 CHECK VOLLEDIGHEID EN ONTVANKELIJKHEID
−
−
−

De OVAM beoordeelt of het dossier ontvankelijk en volledig is.
De OVAM brengt u binnen de tien werkdagen na ontvangst van het dossier op de hoogte van de
ontvankelijkheid en volledigheid ervan.
Als uw aanvraagdossier onvolledig is, kan de OVAM u vragen om de ontbrekende gegevens of
documenten aan het dossier toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.

Beoordelingscriteria:
− De aanvraag is tijdig ingediend zoals vermeld in 6.1;
− De aanvraag is volledig ingediend zoals vermeld in 7;
− De aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening zoals vermeld in 3.1;
− De projectkosten voor de milieu-investeringen4 bedragen minstens 500.000 euro;
− De milieu-investering wordt niet in een periode van minder dan drie jaar afgeschreven;
− Het DNSH-beginsel wordt gerespecteerd;
− Het stimulerend effect van de subsidie op de investeringsbeslissing is aangetoond;
U moet het stimulerend effect van de subsidie aantonen aan de hand van een of meerdere van volgende
punten:
− een wezenlijke toename van de omvang van het investeringsproject of van de activiteit van de
onderneming als gevolg van de toekenning van de steun;
− een wezenlijke toename van de reikwijdte van het investeringsproject of van de activiteit van de
onderneming als gevolg van de toekenning van de steun;
− een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de onderneming voor het investeringsproject als
gevolg van de toekenning van de steun;
− een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het betrokken investeringsproject wordt voltooid.

6.3 INHOUDELIJKE BEOORDELING
De inhoudelijke beoordeling gebeurt op 4 dimensies:
− maturiteit
− impact
− kwaliteit
− relevantie
Elk project krijgt een score op 200 punten, waarvan 100 punten toegerekend worden aan de criteria impact,
maturiteit en kwaliteit van de milieu-investering en 100 punten aan het criterium relevantie.
4

Met projectkosten wordt bedoeld: investeringskosten installatie, specifieke infrastructuurkosten, engineeringskosten. De gewone infrastructuurkosten worden evenwel niet
meegenomen in de berekening van de subsidie.
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6.3.1 Evaluatie van de maturiteit, kwaliteit en impact van het project
Een jury zal een uitspraak doen over de maturiteit, de impact en de kwaliteit van het project, rekening
houdend met de hieronder weergegeven deelcriteria en wegingsfactoren. Projecten die minder dan 50/100
scoren worden als onvoldoende geëvalueerd en komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
MATURITEIT: voor 1/3 van de 100 punten
Organisatie en
− voldoende uitgewerkte en complete project planning
planning van
− redelijkheid van de timing van de mijlpalen in de planning
het project
− Is de omgevingsvergunning reeds afgeleverd en zo niet, in welke mate
zijn de nodige stappen voor het verkrijgen ervan reeds genomen? Wat is
de timing voor het verkrijgen van de vergunning?
− beschikbare capaciteit (mensen, expertise, infrastructuur) om het
project in het vooropgestelde tijdsraam uit te voeren
Start van de
operaties

−
−

Technologische
maturiteit

−
−
−

Implementatie
maturiteit

−
−
−
−

25%

mate van zekerheid dat de investering start binnen het voorziene 25%
tijdsframe (ten laatste een jaar na de beslissing tot toekenning van de
steun)
mate van zekerheid dat de investering operationeel is binnen het
voorziene tijdsframe (volgens voorwaarden RRF: uiterlijk medio 2026)
TRL niveau van de installatie?
proefopstellingen van de technologie beschikbaar die inzicht geven in de
haalbaarheid van de technologie?
reeds toegepast op industriële schaal? Informatie over bestaande
installaties beschikbaar (emissies, massabalansen, energiebalansen)?

25%

projectuitdagingen voldoende geïdentificeerd en beheersbaar
de nodige (technische en economische) haalbaarheidsstudies zijn
beschikbaar en van een voldoende kwaliteit
nodige financiering kan worden verzekerd
reikwijdte van de organisatie en de (consortium)partners nl. beheersen
voldoende schakels in de waardeketen

25%

IMPACT: voor 1/3 van de 100 punten
Impact op
bij recyclage:
recyclage en
− recyclagegraad van het proces (massabalans van de installatie/
eindverwerking
investering)
− impact op de bestaande Vlaamse restafvalstroom (capaciteit van de
installatie ten opzicht van de grootte van de afvalstroom)
− Impact op Vlaamse recyclagecijfers of de reductie van de hoeveelheid
afval die naar eindverwerking gaat in Vlaanderen

40%

bij inzet van recyclaten:
− gehalte/percentage (eventueel. evolutie van het gehalte) aan recycled
content
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Circulaire
Economie
impact

−

hoeveelheid primair materiaal dat wordt vervangen

−

hoogwaardige (= dezelfde toepassing als de originele stroom of beter)
versus laagwaardige inzet van recyclaten
recycleerbaarheid van het recyclaat (aandacht voor 3e leven)
hoeveelheid lokaal versus hoeveelheid ingevoerde afvalstromen en
recyclaten bestemd voor verwerking in Vlaanderen
voldoende afzetmarkt voor het product
tijdsaspect: de installatie creëert geen lock-in op langere termijn
transportmodus binnen het logistieke model

30%

mate waarin milieu- of maatschappelijke risico’s worden ingeperkt
kwaliteit van de DNSH-analyse, onderbouwd adhv bijgevoegde recente
milieustudies, documenten, analyses (LCA, carbon footprint ….) om deze
waar mogelijk kwantitatief en kwalitatief te staven
de mate waarin de milieu-investering de Europese normen die zijn
goedgekeurd overtreft, ook al zijn die normen nog niet in werking
getreden; of ze milieuvoordelen bereikt waarbij nog geen Europese
normen zijn goedgekeurd
als de omgevingsvergunning reeds afgeleverd is, wordt gevraagd om
deze als bijlage bij de projectaanvraag te voegen.

30%

−
−
−
−
−

Milieu-impact

−
−
−

−

KWALITEIT: voor 1/3 van de 100 punten
Innovatie
mate waarin het project afwijkt van de gangbare wijze van recyclage inzake:
− niveau van technologische en procesvernieuwing
− niveau van marktvernieuwing
− niveau van ketenvernieuwing
Strategie

Operationeel
plan

mate waarin nieuwe kennis wordt opgedaan inzake recyclage
− duidelijke langetermijnvisie (en eventuele opschaling)
− gedegen marktanalyse met afbakening van markt en klanten
− gedegen prijsstrategie
−
−
−
−

Financieel plan

−
−
−
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20%

20%

20%
de toelevering van feedstockvolumes kan worden verzekerd
er is een voldoende grote (lokale) afzetmarkt voorhanden
efficiënt en haalbaar logistiek model voor de aanvoer en afvoer van de
materialen
beschikt over een gepaste locatie of kan een locatie die aan de nodige
eisen voldoet verzekeren binnen de periode van een jaar
20%
voldoende detailgraad van financiële plan en bijhorend model
goede onderbouwing en redelijkheid van de aannames omtrent markt,
operaties, investeringen en financiering
redelijkheid van het verwachte rendement gemeten door de Internal Rate
of Return (IRR) en Net Present Value (NPV)
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Organisatie

−

goede afstemming van de financiering op het risicoprofiel van het project
of op de investeerder

−
−
−
−

financiële gezondheid van de onderneming of het consortium
beschikt over de nodige contacten en netwerken in Vlaanderen
partijen waarmee de organisatie gaat samenwerken zijn kwaliteitsvol
beschikt al over een relevante samenwerking met partijen in de keten

20%

6.3.2 Evaluatie van de relevantie van een project
Een interne beoordelingscommissie binnen de OVAM zal de relevantie beoordelen volgens onderstaande
invulling en wegingsfactoren. Dit leidt tot een score op 100 punten. Projecten die minder dan 50/100 scoren
worden als onvoldoende geëvalueerd en komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
RELEVANTIE
Hefboomeffect
van de steun

100 p.
de steun draagt bij aan:
− financiële haalbaarheid aan het project
− de omvang of schaalgrootte van het project
− een versnelde procesontwikkeling en uitvoering
− de ontwikkeling van een nieuw business model voor recyclage in
Vlaanderen
− een verbeterde samenwerking tussen de partners in de keten
− locatiekeuze in Vlaanderen in plaats van buiten Vlaanderen

30%

−

past in de algemene beleidsvisie op vlak van milieu en circulaire
economie en materialenbeleid in het bijzonder
katalysatoreffect om ketenontwikkeling in Vlaanderen vorm te geven
complementariteit en potentiële synergiën met andere
materiaalstromen en gevestigde industriële clusters

45%

impact op tewerkstelling (direct en indirect) in Vlaanderen
stepping stone voor potentiële vervolginvesteringen
impact op internationale concurrentiepositie van Vlaanderen
trigger voor innovatie en kennisontwikkeling ten bate van de Vlaamse
economie
verkleint de grondstofafhankelijkheid van de Vlaamse economie

25%

Bijdrage aan het
Vlaamse beleid
en
recyclageketens

−
−

Bijdrage aan de
Vlaamse
economie en
maatschappij

−
−
−
−
−

6.4 GOEDKEURING VAN HET PROJECT
De projecten die minstens de minimumscores behalen worden gerangschikt volgens hun scores. De minister van
Omgeving bepaalt op basis van de rangschikking welke projecten steun ontvangen.
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Omwille van het beschikbare budget is het mogelijk dat projecten die wel geslaagd zijn maar niet voldoende
hoog gerangschikt staan, geen subsidie zullen ontvangen. Deze projecten mogen bij een volgende call wel
opnieuw ingediend worden eventueel met bijsturing van het voorstel.
De OVAM streeft ernaar om aan de aanvrager drie maanden na de afsluiting van de oproep schriftelijk een
beslissing over te maken.

Strategische relevantie van een project
De beoordeling van de strategische relevantie van een project maakt integraal deel uit van de hoger vermelde
beoordeling. U vraagt deze indeling als strategisch relevant aan via het aanvraagformulier, motiveert welke
afwijking op het besluit VR u hiermee wil bereiken en reikt in het plan van aanpak of middels andere
informatie de nodige elementen aan voor deze beoordeling.
Om als strategisch relevant te worden beoordeeld, moet het project voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Uw project levert een belangrijk aandeel in een milieu-oplossing met gesloten materiaalkringlopen en
procesgeïntegreerde oplossingen. Dit wil zeggen dat het project hoog scoort op de criteria:
- bijdrage aan het Vlaams beleid en recyclageketens
- impact op recyclage en eindverwerking
- milieu-impact
2. Uw project levert een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse economie en maatschappij.

7 ONDERDELEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
Een subsidieaanvraag bestaat uit:
− Het aanvraagformulier en een aantal gestandaardiseerde bijlagen
− Plan van aanpak: beschrijving van het project en een haalbaarheidsstudie
− Projectbegroting: projectkosten, subsidiabele kosten, het bedrag aan overheidsfinanciering dat voor
het project nodig is, rendement en terugverdientijd van de installatie,
− Inschatting van de milieu-impact, waaronder DNSH-analyse,
− Overige bijlage(n): bijvoorbeeld milieuvergunning, toezeggingen van bank of investeerders, contracten
…
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7.1 AANVRAAGFORMULIER
Het aanvraagformulier bevat een aantal essentiële gegevens voor identificatie van de aanvrager en uitbetaling
van de subsidie, en daarnaast volgende bijlagen:
• de noodzakelijke verklaringen op erewoord.
• het blokdiagram dat de ondernemingsgrootte aantoont.
• een berekening die aantoont dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden is.
• een omschrijving van het stimulerend effect van de subsidie op de geplande investering.

7.2 PLAN VAN AANPAK EN HAALBAARHEIDSSTUDIE
Bij de aanvraag moet een plan van aanpak opgeladen worden cf. het voorgesteld sjabloon. We vragen om hier
ook een haalbaarheidsstudie aan toe te voegen. Een haalbaarheidsstudie is een studie waarbij na een
systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting van de financiële of economische
mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Uit de haalbaarheidsstudie dient de technische en
economische haalbaarheid van de investeringen te blijken.
Het plan van aanpak geeft samen met de haalbaarheidsstudie minimaal een antwoord op volgende vragen:
− langetermijnvisie en projectuitdagingen voor de investering,
− gedetailleerde beschrijving van de geplande investeringen en van de referentietechnologie (dit is een
investering die klassiek wordt toegepast, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming
kan worden bereikt),
− tijdsschema waarbinnen het project wordt gerealiseerd,
− logistiek model, marktanalyse, aanvoer en afzetmarkt,
− reikwijdte van de organisatie en de consortiumpartners,
− risico-analyse van het project,
− impact van de investering op de bedrijfsvoering of ruimer.

7.3 PROJECTBEGROTING
Het financiële plan bevat tenminste:
− totale projectkost en het bedrag aan overheidsfinanciering dat voor het project nodig is;
− een overzicht en kostprijs van de investeringscomponenten van de geplande investeringen en van de
investeringscomponenten van de referentietechnologie;
− een raming van de te realiseren jaarlijkse besparingen, kosten en opbrengsten verbonden aan de
geplande investeringen t.o.v. de referentietechnologie;
− een berekening van het rendement (NPV en IRR) van het investeringsproject en de terugverdientijd
van de totale investering én meerkost van de milieu-investering tov de standaardtechnologie.
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U gebruikt hiervoor het xls-sjabloon Projectbegroting. Extra aanvullende informatie kan u opnemen in het plan
van aanpak, de haalbaarheidsstudie of als aparte bijlage toevoegen. Het is mogelijk dat sommige uitgaven van
uw project niet in aanmerking komen voor steun, zoals vermeld in 5.2. Daarom moet de OVAM met voldoende
detail de uitgaven kennen via het financiële gedeelte.
De beoordeling geeft ook aandacht aan uw eigen financiële bijdrage. U dient de financiering van uw eigen
aandeel in de projectkosten (het deel dat niet gesubsidieerd wordt) rond te hebben. Als u uw eigen financiële
bijdrage niet op tijd kunt leveren, is de kans groot dat het project mislukt of pas veel later van start kan gaan.
Daarom vragen we u aan te tonen hoe u de eigen bijdrage gaat financieren. Dit kan bijvoorbeeld met een
verklaring van uw bank of investeerder, een (recent) jaarverslag en/of een businessplan.

7.4 INSCHATTING VAN DE MILIEU-IMPACT
Beschrijf:
− op niveau van de installatie:
o recyclagegraad van het proces (massabalans van de installatie. het moet het duidelijk zijn
welke fracties ontstaan in het proces en wat hiervoor de verdere verwerking is.
o gehalte/percentage aan recycled content (evt. evolutie van het gehalte).
− op niveau van de materiaalstroom:
o impact op de bestaande restafvalstroom (in Vlaanderen)
maw capaciteit van de installatie tov de grootte van de afvalstroom,
o hoeveelheid primair materiaal dat wordt vervangen of bespaard.
− op Vlaams niveau:
o impact op Vlaamse recyclagecijfers,
o impact op de hoeveelheid afval die naar eindverwerking gaat.
Beschrijf binnen de DNSH-analyse verdere eventuele ecologische effecten voor de onderneming of de
maatschappij en andere mogelijke negatieve of positieve gevolgen op het gebied van duurzaamheid.
Kwantificeer waar mogelijk.
− Klimaatmitigatie: Is de verwachting dat het project tot aanzienlijke broeikasgasemissies leidt?
Wat CO2- emissies betreft, bekijk het effect zowel op Vlaams als op globaal niveau.
− Klimaatadaptatie: Is de verwachting dat het project een ongunstig effect heeft op het huidige klimaat
en het verwachte toekomstige klimaat op de activiteit zelf of op de mens, de natuur of activa?
− Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen: Is de verwachting dat het
project schadelijk zal zijn voor de goede toestand of het goede ecologisch poten-tieel van
waterlichamen, met inbegrip van opper-vlaktewater en grondwater? of de goede milieutoestand van
mariene wateren?
− Transitie naar een circulaire economie, met inbegrip van preventie en recycling van afval: Is de
verwachting dat het project leidt tot een aanzienlijke toename van de productie, verbranding of
verwijdering van afval, met uitzondering van de verbranding van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval? of
leidt tot aanzienlijke inefficiënties bij het directe of indirecte gebruik van natuurlijke hulpbronnen in
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−
−

enig stadium van de levenscyclus ervan die niet door passende maatregelen tot een minimum kunnen
worden beperkt? Of aanzienlijke en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt wat betreft de
circulaire economie?
Preventie en bestrijding van verontreiniging: Is de verwachting dat het project tot een aanzienlijke
toename zal leiden van de emissies van verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem?
Bescherming en herstel biodiversiteit en ecosystemen: Is de verwachting dat het project in
aanzienlijke mate schadelijk zal zijn voor de goede staat en de veerkracht van ecosystemen? Of
schadelijk zal zijn voor de staat van instandhouding van habitats en soorten, met inbegrip van die
welke van Uniebelang zijn?

Gebruik hiervoor het DNSH-sjabloon. Extra aanvullende milieu-informatie kan worden opgenomen in het plan
van aanpak of als bijlage worden toegevoegd. Indien u over eigen milieustudies beschikt, vragen wij u deze toe
te voegen als bijlage.

7.5 OVERIGE BIJLAGEN
Voeg zeker alle documenten die u belangrijk acht voor het project toe, zoals:
− rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet;
− offertes;
− toezeggingen van de bank of investeerder(s);
− milieuvergunning;
− milieustudies of impactanalyses;
− …
Bij projecten die activiteiten kunnen bevatten die vallen onder het CO2 ‘emissions trading scheme’ (ETS),
moet u een methode definiëren om te beoordelen of de activiteiten die vallen onder het CO2 ‘emissions
trading scheme’ (ETS), zullen leiden tot een substantiële reductie in CO2-emmissies. We vragen om deze
(LCA-)studie als aparte bijlage toe te voegen.

8 VERVOLGSTAPPEN NA GOEDKEURING
8.1 WANNEER MAG HET PROJECT STARTEN?
U mag uw investering niet starten voordat de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Anders kan er geen sprake zijn
van een stimulerend effect door de subsidie.
Het project dient te starten ten laatste 1 jaar na de beslissing tot steuntoekenning. De start van de milieuinvesteringen is de datum van de eerste activiteit (gestaafd door een factuur, overeenkomst of een ander
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schriftelijk bewijsmiddel), hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting
van de leasingovereenkomst.
Het project moet beëindigd zijn binnen drie jaar na de beslissing tot toekenning van de steun. De beëindiging
van de milieu-investeringen is de datum van de laatste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een
onroerend goed, hetzij van afsluiting van de leasingovereenkomst.

8.2 NA TE LEVEN VOORWAARDEN
De toekenning van steun door de OVAM verbindt u tot:
− Het naleven van alle voorwaarden en bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 3
september 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om
materiaalkringlopen te sluiten;
− het naleven van alle voorwaarden en bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de
goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor België, onder andere:
o de activiteit leeft de relevante EU- en nationale milieuwetgeving na;
o de activiteit voldoet aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”;
− de communicatieverplichtingen, waaraan alle projecten die beroep doen op financiering uit de herstelen veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF) gebonden zijn:
o de steun van de RRF vermelden in alle communicatie- en voorlichtingsactiviteiten, met
vermelding van het embleem van de EU en verwijzingen naar de EU en de RRF. Indien in
gebruik met andere logo’s, dan moet het Europese Unie embleem even aanwezig als zichtbaar
als de andere logo’s worden opgenomen.
Meer informatie en het embleem is te vinden via de website van de Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/;
o de projectdeelnemers informeren over de oorsprong van de RRF-financiering;
o aanbrengen van een permanent informatiebord of een plaat voor door RRF gefinancierde
infrastructuur- en/of bouwwerkzaamheden;
− het viermaandelijks opstellen van voortgangsverslagen tijdens de uitvoering van de investering en een
definitief verslag achteraf;
− toezicht op de prestaties van de installatie nadat deze in bedrijf is gesteld. Twee jaar na uitbetaling van
de laatste schijf voert de OVAM een afsluitende controle uit om na te gaan of de milieu-investering
gerealiseerd is zoals aangevraagd.
De OVAM zal u later nog informeren over de na te leven voorwaarden of opvolging in functie van de
uitgevoerde risicoanalyse. Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de toezegging tot steun.
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8.3 UITBETALING
Basisvoorwaarden voor de uitbetaling zijn:
− een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag;
− een tijdige en correcte aanlevering van de bewijsstukken;
− de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De subsidie wordt uitbetaald in drie schijven:
− een eerste schijf van 30% op voorwaarde dat de onderneming de milieu-investeringen voor 30% heeft
uitgevoerd;
− een tweede schijf van 30% op voorwaarde dat de onderneming de milieu-investeringen voor 60%
heeft uitgevoerd;
− een derde en laatste schijf van 40% op voorwaarde dat de onderneming de milieu-investeringen
volledig heeft uitgevoerd en exploiteert.
U vraagt zelf de uitbetalingen bij de OVAM aan via het formulier op de website. U voegt bij de uitbetalingsaanvraag de nodige bewijsstukken met betrekking tot de investeringskosten. De OVAM controleert de
verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen bij elke betrokken partij.
U moet de aanvragen tot uitbetaling indienen binnen zes maanden na het beëindigen van de investeringen. De
subsidie zal worden gestort op het rekeningnummer dat u opgeeft bij de subsidieaanvraag.

8.4 OPVOLGING
De OVAM zorgt voor de opvolging van de projecten waaraan ze steun toekent. Zij maakt daarom voor elk
project een risicoanalyse die een inzicht geeft in mogelijke knelpunten op vlak van techniciteit, maturiteit...
Dit laat toezicht en opvolging op maat toe, afhankelijk van de omvang, de aard en het risicogehalte van het
dossier, om sneller te reageren bij mogelijke problemen, en indien nodig het project bij te sturen of eventueel
vroegtijdig stop te zetten als het verderzetten ervan enkel zou leiden tot een verlies van subsidiemiddelen.
Daarnaast wordt op beleidsdomein niveau een risico beoordelingstool (Arachne) gebruikt ter voorkoming van
fraude, corruptie en belangenconflicten.
Twee jaar na de uitbetaling van de laatste schijf voert de OVAM een afsluitende controle uit om na te gaan of
de milieu-investering gerealiseerd is zoals aangevraagd.
De onderneming meldt aan de OVAM onmiddellijk:
− alle wijzigingen die ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor
toekenning van de steun;
− alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun;
− iedere wijziging met betrekking tot de rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.
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8.5 TERUGVORDERING
De subsidie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden binnen tien jaar na de indieningsdatum van de
subsidieaanvraag in onderstaande gevallen:
− de onderneming in kwestie bevindt zich in een van de volgende situaties:
o faillissement;
o vereffening;
o boedelafstand;
o ontbinding;
o vrijwillige of gerechtelijke verkoop;
o sluiting in het kader van een sociaaleconomische herstructureringsoperatie met
tewerkstellingsafbouw tot gevolg binnen vijf jaar na de beëindiging van de milieuinvesteringen;
− de onderneming in kwestie leeft de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief
ontslag binnen vijf jaar na de beëindiging van de milieu-investeringen niet na;
− er wordt vastgesteld via een proces-verbaal, verslag van vaststelling, boetebeslissing, bestuurlijke
maatregel of andere administratieve beslissing, of strafrechtelijke uitspraak dat de onderneming in
kwestie binnen een periode van vijf jaar na de beëindiging van de milieu-investeringen de volgende
voorwaarden niet naleeft:
o de subsidievoorwaarden, vermeld in dit besluit;
o de algemene, sectorale of bijzondere (milieu)voorwaarden;
o de vergunningsvoorwaarden.
Als in een van deze gevallen de subsidie moet worden teruggestort, stuurt de minister van Omgeving een
aangetekende zending naar de betrokken onderneming. Die is verplicht om de subsidie integraal terug te
storten binnen dertig dagen na de dag van ontvangst van zij voormelde brief.

ONTHOU:
• Deze call loopt van 30/05/2022 tot en met 22/08/2022 om 17 uur.
• Deze call richt zich tot ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen
doen in innovatieve recyclagetechnieken.
• De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie met een
maximaal steunbedrag van 3 miljoen euro.
• U vindt alle sjablonen om uw projectaanvraag in te dienen op https://ovam.vlaanderen.be/vlaanderenals-recyclagehub.
• U hebt vragen over de definitie van het conventionele recyclageproces of over de kosten die in
aanmerking komen? Wij kunnen u helpen met een persoonlijke voorbespreking. Mail naar
recyclagehub@ovam.be
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