Call kleine en middelgrote windturbines: overzicht van
de nodige informatie
Om steun aan te vragen moet u het online-formulier https://www.energiesparen.be/aanvraaginvesteringssteun-voor-kleine-en-middelgrote-windturbines invullen. Het formulier bestaat uit
verschillende pagina’s en kan niet voorlopig opgeslagen worden. Om u voor te bereiden op wat
gevraagd zal worden, vindt u hieronder een overzicht van de gevraagde gegevens en documenten die
u zeker bij de hand moet hebben.
Waarvoor dient het formulier?
Met de informatie die u via het formulier verstrekt, bepaalt het VEA of uw kleine of middelgrote
windturbine in aanmerking komt voor de toekenning van investeringssteun en hoeveel die steun zal
bedragen.
De principes die het VEA bij de behandeling van uw dossier toepast, zijn gebaseerd op de bepalingen
van titel VII, hoofdstuk XI, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende
algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit). Dat besluit is beschikbaar op
https://www.energiesparen.be/wetgeving-call-windturbines.
Het formulier hoort bij de call, beschreven in het ministerieel besluit van 13 november 2018 houdende
de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote
windturbines.
Wie vult het formulier in?
De aanvraag is bestemd voor zowel ondernemingen als andere aanvragers, bijvoorbeeld
verenigingen, die in het Vlaamse Gewest een kleine of middelgrote windturbine willen bouwen.
Wanneer vult u het formulier in?
Vul het formulier in binnen de termijn van een openstaande call. Per installatie kunt u binnen deze
call hoogstens één steunaanvraag indienen.
Waar vindt u meer informatie?
Meer informatie vindt u op https://www.energiesparen.be/call-windturbines.

Stap 1, 2 en 3: Gegevens van de aanvrager, de contactpersoon en de
contactpersoon voor technische vragen
Document

Machtiging door de
aanvrager

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstypen

Toelichting

Verplicht

pdf

Voeg een bewijs toe dat u gemachtigd
bent om deze aanvraag in te dienen in
naam van de aanvrager. De machtiging
moet getekend zijn door de aanvrager. De
aanvrager is de eigenaar van de
installatie.

Ja

Controleer op https://www.energiesparen.be/voorwaarden-call-windturbines of u onder de definitie
van een onderneming uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening valt.
Gegevens van de aanvrager: naam, rechtsvorm, adres, IBAN, BIC, hoofdactiviteit.
Gegevens van de contactpersoon: naam, functie, adres, telefoon/GSM-nummer, e-mailadres.
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Gegevens van de contactpersoon voor technische vragen: naam, bedrijf, functie, adres,
telefoon/GSM-nummer, e-mailadres
Voor ondernemingen:
Naam onderneming, rechtsvorm, KBO-nummer, NACE-code, grootte onderneming.
Antwoord op de vragen:
• Is de onderneming toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van
en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (voor VER- en
niet-VER-bedrijven)?
• Heeft uw onderneming op de indieningsdatum v/d steunaanvraag achterstallige schulden bij
de RSZ of gaat het om een onderneming in moeilijkheden?
• Loopt er voor uw onderneming een terugvorderingsprocedure op basis van Europees of
nationaal recht?

Stap 4: Gegevens van de installatie
•
•
•

Adres en kadastraal perceel van de installatie
De datum van aanvraag van de omgevingsvergunning, als de omgevingsvergunning voor de
installatie al aangevraagd is.
Inschatting van de aanvangs- en einddatum van het project.

Document

Bewijs
van
grondbezit,
erfpacht, recht van
opstal of concessie
voor de betrokken
grond

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstyp
en
pdf

Toelichting

Verplicht

Ja

Stap 5: Technische gegevens van de installatie
•
•
•
•
•

Totaal bruto nominaal vermogen van de installatie/het project, bruto nominaal vermogen per
turbine, aantal turbines en type windturbine per turbine
Type van de windturbine moet aangetoond worden.
Ashoogte windturbine en doorstroomde oppervlakte van de turbinerotor
Verklaring dat de windturbine(s) nieuw is/zijn
Indien meerdere windturbines, dan moeten deze op dezelfde locatie staan en op één
aansluitingspunt.

Document

Type windturbine
aantonen

Meten
en
meetapparatuur

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstyp
en
pdf

2 MB

pdf doc docx
xls xlsx

Toelichting

Verplicht

Het type windturbine moet aangetoond
worden bij de aanvraag en moet gebaseerd zijn
op het werkingsprincipe van de draaiende
rotor.
Voeg een schets van de elektrische aansluting
toe met de installatie, met aanduiding van de
nodige en geplande meetapparatuur. Indien

Ja

Ja

2

meerdere windturbines: schets moet ook
aantonen dat turbines op dezelfde locatie
staan en aangesloten zullen zijn via één
aansluitingspunt.

Stap 6: Berekening van de verwachte energieopbrengst
•

•

Bepaling van het windaanbod op de specifieke locatie:
o Windmeting volgens IEC 61400-12 standaard uitgevoerd, op de specifieke locatie en
op ashoogte?
o Eenvoudige windmeting uitgevoerd ter bepaling van de gemiddelde windsnelheid, op
de specifieke locatie en op ashoogte?
o Indien geen windmeting uitgevoerd werd: opgeven van de gebruikte onafhankelijke
bron voor de bepaling van de gemiddelde windsnelheid.
Vermogenscurve van de windturbine:
o Indien een IEC 61400 gecertificeerde vermogenscurve beschikbaar is van de
windturbine.

Document

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstyp
en
pdf doc docx
ppt pptx xls
xlsx

Onderbouwing
inschatting
windsnelheid
indien
geen
windmeting

2 MB

pdf doc docx
ppt pptx xls
xlsx

Vermogenscurve
windturbine

2 MB

pdf doc docx
ppt pptx xls
xlsx

Simulatie
ruimtelijke impact

2 MB

Visuele simulatie van de ruimtelijke impact
van de geplande windturbine(s)

Overzicht
obstakels

2 MB

pdf doc docx
ppt pptx xls
xlsx
pdf doc docx
xls xlsx

Plattegrond
locatie,
incl.
windturbines en
obstakels

2 MB

pdf doc docx
ppt pptx xls
xlsx

Een plattegrond van de locatie, met
aanduiding van de geplande windturbine(s)
en van alle opgelijste obstakels

Resultaten
en
details
van
uitvoering
van
windmeting,
indien uitgevoerd

Toelichting

Verplicht

Resultaten van de windmeting moeten
aangetoond worden. Daarbij moeten de
details van uitvoering van de windmeting
ook ingestuurd worden. Hierbij moet ook
de onafhankelijkheid van de instelling, die
de
windmeting
uitgevoerd
heeft,
aangetoond worden.
Indien geen windmeting uitgevoerd werd
en een onafhankelijke bron geraadpleegd
werd voor de inschatting van de
gemiddelde windsnelheid, moet deze
inschatting onderbouwd worden. Geef
informatie over de geraadpleegde
kwalitatief onafhankelijke bron.
Vermogenscurve windturbine indien een
IEC 61400 gecertificeerde vermogenscurve
beschikbaar is

Enkel indien
windmeting
uitgevoerd

Overzicht van alle opgelijste obstakels

Enkel indien
geen
windmeting
uitgevoerd

Indien
vermogenscur
ve volgens IEC
61400
beschikbaar
Ja

Enkel indien
geen
windmeting
op ashoogte
uitgevoerd
werd (tenzij
project
meerdere
windturbines
omvat)
Ja
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Berekening
verwachte
jaarlijkse
energieopbrengst
v/d installatie

2 MB

Xls xlsx
Verplicht
sjabloon
gebruiken

Berekend volgens de methode vastgelegd
in het Ministerieel Besluit. De berekening
moet gebeuren in het verplichte sjabloon
op
https://www.energiesparen.be/aanvraagf
ormulier-call-windturbines.

Ja

Stap 7: Gegevens van de overheidssteun
Heeft u voor de installatie andere overheidssteun aangevraagd of ontvangen, of zult u in de toekomst
andere overheidssteun aanvragen? Indien wel, verzamel dan de gegevens over deze steun.
o Is deze steun aangevraagd?
o Is deze steun goedgekeurd?
o Hoogte van het bedrag
Document

Overzicht premies

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstypen

Toelichting

Verplicht

pdf doc docx xls
xlsx

Indien het over meerdere premies gaat,
voeg dan een gedetailleerd overzicht van
de aangevraagde of verkregen steun toe.

Neen, enkel
als
er
meerdere
andere
premies
aangevraagd
of
zullen
aangevraagd
worden.

Stap 8: Financiële gegevens
Alleen werkzaamheden voor de investering die niet zijn gestart voor of tijdens de selectieprocedure
van de call in kwestie, komen voor de subsidie in aanmerking.
-

De aangevraagde steun in euro
De aangevraagde steun in percentage van de in aanmerking komende kosten. De in
aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten en aansluitingskosten van de
installatie zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te nemen. Uitgaven voor het
ontwerp, de engineering, of de vergunningsaanvragen van de installatie worden niet
beschouwd als in aanmerking komende kosten.
De maximaal toegelaten steunhoogten, t.o.v. de in aanmerking komende kosten, zijn: 70%
voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen; 60% voor middelgrote ondernemingen;
50% voor grote ondernemingen en andere aanvragers. Dit wordt berekend inclusief andere
financiële steun.

Document

Berekening
steunintensiteit en
berekening van de
in
aanmerking
komende kosten

Maximale
bestandsgrootte
2 MB

Toegestane
bestandstypen

Toelichting

Verplicht

pdf doc docx xls
xlsx

Voeg een gedetailleerde berekening van de
steunintensiteit en van de in aanmerking
komende kosten van uw installatie toe. De
kosten moeten voldoende opgedeeld zijn per
kostenpost. Van investeringen die al

Ja
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Bewijsstukken voor
de in aanmerking
komende kosten
Onderneming
in
moeilijkheden

2 MB

pdf

2 MB

pdf doc docx
Verplicht
sjabloon
gebruiken

gerealiseerd zijn, moet u de onderdelen en het
overeenkomend bedrag gedetailleerd en
duidelijk specificeren. Alleen werkzaamheden
voor de investering die niet zijn gestart voor of
tijdens de selectieprocedure van de call in
kwestie, komen voor de subsidie in
aanmerking. Alle bedragen die worden
gebruikt zijn bedragen vóór de aftrek van
belastingen of andere heffingen.
De in aanmerking komende kosten moeten
gestaafd worden met bewijsstukken, die
duidelijk, gespecifieerd en actueel zijn.
Voeg de verklaring "Onderneming in
moeilijkheden" ingevuld en getekend toe

Ja

Ja
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