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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden 

getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de 
Russische agressie tegen Oekraïne 

 

 

 

 

Aanvrager Staatssecretaris Barbara Trachte 

Aanvraag ontvangen op 2 januari 2023 

Aanvraag behandeld door Raad van bestuur 

 dringende aanhangigmaking  

Advies aangenomen door de Raad van Bestuur op  16 januari 2023 

Advies bekrachtigd door de Plenaire vergadering op 19 januari 2023 
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Vooraf 
De Russische militaire agressie tegen Oekraïne, de opgelegde sancties en de tegenmaatregelen hebben 

ernstige economische gevolgen voor de hele Europese interne markt. Deze gebeurtenissen hebben 

geleid tot een aanzienlijke daling en verstoring van de gasvoorziening en hebben de gasprijzen naar 

nog hogere niveaus gestuwd dan die welke reeds in de periode vóór de agressie werden 

waargenomen. Door de hoge prijs van gas, dat in sommige elektriciteitscentrales wordt gebruikt, is 

ook de prijs van elektriciteit aanzienlijk gestegen. 

Deze situatie, waarin de marktprijzen niet alleen zeer hoog, maar ook zeer volatiel zijn, brengt veel 

bedrijven van de Europese economie in een schrijnende positie. 

In deze context gebruikt de Brusselse regering de wijziging van het tijdelijke crisiskader voor Europese 

staatssteun1 om de economie in de context van deze oorlog te ondersteunen.  

Het huidige ontwerp van besluit maakt het mogelijk een steunmaatregel voor ondernemingen in te 

stellen om hen financieel te begeleiden en te ondersteunen bij hun inspanningen om energie te 

besparen en hun energietransitie te verwezenlijken.  

Deze steun bestaat uit een investeringspremie van minimaal 2.000 euro en maximaal 50.000 euro voor 

de vermindering van het energieverbruik en/of steun tot 15.000 euro voor het gebruik van 

energieconsultancy. 

De ondernemingen, die voor steun in aanmerking komen, moeten actief zijn in een van de 

energiegevoelige sectoren zoals bepaald in de BISA-studie die de gevoeligheid van gewestelijke 

economische activiteiten voor stijgende energieprijzen heeft gemeten.  

Om te bepalen of de investering een toereikende energiebesparing oplevert, zal Brussel Economie 

Werkgelegenheid (BEW) zich baseren op: 

- het op Europees niveau gereglementeerde energielabel, in welk geval de energie-

efficiëntieklasse "A" of hoger moet zijn; 

- een attest (beschikbaar op de website van BEW) van de installateur of leverancier waarin de 

van de investering verwachte aanzienlijke energiewinst wordt aangetoond. 

Ten slotte voorziet het ontwerp van besluit in de terugwerkende kracht van de maatregel tot 1 

september 2022. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Gelet op het belang om verstandige keuzes te maken voor een doeltreffende energietransitie, wijst 

Brupartners op het nut van een duidelijke en doeltreffende communicatie teneinde de 

ondernemingen ertoe aan te zetten om de meest verstandige investeringen te verrichten om hun 

energieverbruik te beperken. Hij wijst tevens op het mogelijk voordeel van de uitvoering van een 

energie-audit (energiescans UCM, BRUXEO of gelijkgesteld) voorafgaand aan de investering.   

 
1 C/2022/7945. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1109%2801%29&qid=1673617965175
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Brupartners is van mening dat de door het besluit gecreëerde steun moet bijdragen tot het behoud 

van de werkgelegenheid te Brussel. In dit verband is het van belang om achteraf een evaluatie uit te 

voeren van de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van deze premies op de werkgelegenheid. 

Ook al begrijpt hij de eisen met betrekking tot de uitbetaling van de premies, toch vraagt Brupartners 

met aandrang dat deze betalingen zo snel mogelijk zouden gebeuren. 

De representatieve werknemersorganisaties zijn van mening dat het retroactief karakter van de 

maatregel ingaat tegen het stimulerend beginsel van de steun (die betrekking heeft op toekomstige 

investeringen) en talrijke voordeeleffecten mogelijk zou maken. Deze opmerking is des te meer van 

toepassing daar de enveloppe van steun beperkt is. 

De representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve middenstandsorganisaties en de 

representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector vinden het retoractief karakter 

van de maatregel essentieel, te meer daar het een tijdelijke maatregel betreft. Aangezien de maatregel 

slechts ten vroegste in februari 2023 in werking treedt, is de termijn voor de ondernemingen om van 

de maatregel te genieten zeer beperkt (termijn tijdens dewelke zij de situatie aan een analyse moeten 

onderwerpen, adviezen moeten inwinnen en een beslissing moeten nemen). Volgens de 

representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve middenstandsorganisaties en de 

representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector is deze maatregel belangrijk om 

de transitie te versnellen en de ondernemers te steunen die de aanzienlijke kosten van de stijgingen 

van de energieprijzen hebben moeten dragen en de beslissing hebben genomen om investeringen te 

verrichten teneinde energie te besparen.  De representatieve werkgeversorganisaties, de 

representatieve middenstandsorganisaties en de representatieve werkgeversorganisaties van de 

social-profitsector vragen tot slot dat de periode van indiening binnen de limieten van het Europese 

tijdskader zou worden verlengd.  

2. Bijzondere beschouwingen 

2.1 Over de investeringssteun 

De representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector wijzen erop dat het ontwerp 

van besluit zich voornamelijk op de BISA-studie baseert om de sectoren te bepalen die grote 

energieverbruikers zijn. Deze sectoren zijn er bijgevolg bijzonder toe geneigd om energiebesparende 

investeringen te verrichten om de energie- en financiële crisis, die zij volop ondergaan, te 

ondervangen. De als prioritair geïdentificeerde NACE-codes bevatten aldus een aantal social-

profitactiviteiten, zoals de gezondheids-, de recreatieve sector enz. Toch sluit het ontwerp van besluit 

deze op basis van de EXPA-ordonnantie uit. Teneinde deze activiteiten te kunnen steunen, vragen de 

representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector om de investerings- en 

consultancysteun ook toegankelijk te maken voor social-profit-ondernemingen. Deze ondernemingen 

zijn immers bereid en vragende partij om deel te nemen aan een proces van energierenovatie, maar 

ontvangen momenteel geen investeringssteun. 

De representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector vragen dat bijzondere 

aandacht zou worden besteed aan de structuren van de voor inschakeling gemandateerde sociale 

economie die wel degelijk in het EXPA-instrument zijn opgenomen. Door hun inschakeling werden 

deze namelijk niet noodzakelijkerwijs in de NACE-codes opgenomen die door de BISA-studie werden 
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geïdentificeerd. Toch bieden zij activiteiten van deze NACE-codes aan. Zij zouden bijgevolg de 

investeringssteun moeten kunnen genieten. 

Brupartners benadrukt de noodzaak om de Renolution-premies, waarvoor Leefmilieu Brussel bevoegd 

is, structureel aan te passen en te ontwikkelen teneinde de uitvoering van bepaalde werkzaamheden 

duurzaam te versterken (hydraulische verwarming, ledverlichting, ventilatie, enz.). Deze evolutie van 

de Renolution-premies zou toelaten om over één enkel portaal te beschikken voor de ondersteuning 

van energie-investeringen en om de administratieve vereenvoudiging op te voeren. 

Brupartners is ook van mening dat de toekenning van een enkele steun per vestigingseenheid de 

zwaarste investeringen zal aanmoedigen, maar niet noodzakelijkerwijs de meest efficiënte 

investeringen.   

2.2 Over de consultancysteun 

Brupartners stelt voor om de consultancysteun te organiseren in overleg met de actoren van het 

EnergiePack die in de ondernemingen energiescans uitvoeren. 

* 
* * 

 


