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KMO-ONDERSTEUNING 

Toelichting werking 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze toelichting is bestemd voor KMO-bedrijven die een project wensen te realiseren met betrekking 
tot het introduceren, verbeteren of valideren van duurzame technologieën binnen hun bedrijvigheid. 

KMO-bedrijven die beantwoorden aan de toegangsvereisten en waarvan de beoogde technologie 
voldoende innovatief wordt beschouwd, kunnen beroep doen op deze projectondersteuning door 
VITO. 

Projectvoorstellen die eerder passen binnen reeds bestaande ondersteuningsinstrumenten van de 
Vlaamse overheid of van één van haar agentschappen zullen naar deze instrumenten worden 
doorverwezen en komen niet in aanmerking voor de onderhavige KMO-ondersteuning. 

Ook in het geval dat uit analyse van het projectvoorstel blijkt dat aan de KMO-vraag kan beantwoord 
worden door een beroep te doen op de private actoren, in een competitieve markt en met een 
onafhankelijke kijk, dan zal VITO de KMO naar deze private actoren doorverwijzen. VITO houdt 
hiertoe een vinger aan de pols met betrekking tot de markt en de actoren die in aanbelangende of 
aanverwante domeinen actief zijn. 

2. DOELSTELLING 

Via PRODEM, het PROmotie- en DEMonstratiecentrum voor milieu- en energievriendelijke 
technologie, stelt VITO haar uitgebreide kennis ter beschikking van de Vlaamse KMO's. De bij VITO 
aanwezige kenniselementen worden op een geïntegreerde wijze aangewend met het oog op de 
ontwikkeling of de verbetering van methodologieën, processen, organisatiewijzen, producten of 
diensten bij KMO’s. 

Door het zoeken en realiseren van vernieuwende oplossingen om duurzamer te produceren wordt 
er getracht een brug leggen tussen ecologie en economie. 

VITO-experten werken naar concrete innovatieve oplossingen op maat van elke KMO, en met de 
financiële ondersteuning van het Vlaamse Gewest wordt het mogelijk gemaakt om dit onderzoek 
ook betaalbaar te houden voor de KMO. 

Dankzij deze steun geniet de KMO immers van een belangrijke financiële tegemoetkoming in de 
kosten van een haalbaarheidsstudie, test op laboschaal, piloottest, of test in het bedrijf op vlak van 
milieu of energie en wordt de KMO in staat gesteld vernieuwend en duurzamer te produceren. 

3. WETTELIJK KADER 

3.1 Juridische grondslag 

Het Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid stelt dat de activiteiten van het strategisch onderzoekscentrum VITO passen in het 
wetenschaps- en innovatiebeleid, bepaald door de Vlaamse Regering. 

In de beheersovereenkomst 2014-2018 tussen VITO en de Vlaamse regering wordt dan ook voorzien 
dat VITO jaarlijks maximaal 2.000.000 euro van haar jaarlijkse toelage aan KMO-ondersteuning dient 
te besteden. 
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Artikel 57 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de 
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof 
geeft aan de Vlaamse Regering de taak om de regels vast te stellen voor onder meer de toekenning, 
de terugvordering en de verantwoording van de subsidies. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake 
subsidiëring legt de regels vast inzake de aanvraag voor de subsidie en de in te dienen 
verantwoordingsstukken, de elementen van de subsidiebeslissing, de verantwoording van de 
aanwending van subsidies en de sancties en onverenigbaarheden. 

De steun die in het kader van deze KMO-ondersteuning wordt verleend, wordt beschouwd als de-
minimissteun zoals bepaald in de verordening van de Commissie (EU) Nr. 1407/2013 van 18 
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 
352/1). 

3.2 Conformiteit aan de staatssteunregels 

De-minimissteun betreft bedragen van staatssteun die van zo’n beperkte omvang zijn dat ze niet als 
staatssteun worden beschouwd in de zin van artikel 87 van de Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap; ze worden geacht geen invloed te hebben op de tussenstaatse handel of 
mededinging. 

Plafondbedrag 

Voor de-minimissteun geldt dat over een periode van de laatste 3 belastingjaren tot 

200.000 euro aan steun mag worden verleend. Als dit plafond is bereikt, mag in het betreffende jaar 
geen de-minimissteun meer aan de KMO worden verleend. 

Wanneer het vastgestelde plafond door de toekennning van nieuwe de-minimissteun zou worden 
overschreden, dan komt deze nieuwe steun in zijn geheel niet in aanmerking voor het voordeel 
verstrekt door de verordening en zal de KMO verplicht worden voor de verstrekte dienst het 
volledige bedrag te betalen, dit is met inbegrip van het gedeelte dat voorzien was voor subsidie. 

Onderneming 

In de de-minimisverordening wordt het begrip ‘onderneming’ verduidelijkt. In artikel 2 lid 2 van de 
verordening wordt uiteengezet wanneer er sprake is van één zelfstandige onderneming. Indien twee 
ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden, kan het voor de toepassing van de de-
minimisverordening zo zijn dat deze ondernemingen als één zelfstandige onderneming moeten 
worden aanzien. Het is van belang te weten wanneer een onderneming zelfstandig is aangezien het 
de-minimisplafond van 200.000 euro per onderneming geldt. 

Cumulatie met reguliere staatssteun 

Mogelijk heeft een onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de- 
minimissteun al eens staatssteun ontvangen. In dat geval mag de cumulatie van de de- minimissteun 
met deze al eerder ontvangen steun er niet toe leiden dat het plafond wordt overschreden. 

In het geval dat de KMO bijvoorbeeld reeds een steun ontvangt om 50 % van de in aanmerking 
komende kosten te vergoeden, dan mag VITO bovenop deze steun voor dezelfde kosten geen de-
minimissteun meer verlenen. Dit geldt omdat het gaat om dezelfde kosten. In het geval het zou gaan 
om verschillende kosten, kan mogelijk nog wel de-minimissteun worden verleend. 
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De-minimisverklaring 

Om overschrijding van het de-minimisplafond te voorkomen, wordt gevraagd om een verklaring1 te 
laten ondertekenen door de KMO. Hierin moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven 
die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De 
berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden 
getekend voordat de steun wordt verleend. 

4. PROJECTEN 

Met de KMO-ondersteuning wenst VITO duurzame technologieën ingang te doen vinden bij KMO-
bedrijven door: 

• technisch-economische haalbaarheidsstudies van een duurzame technologie in het 
bedrijfsgebouw of –proces van een KMO-bedrijf om zo het KMO-bedrijf de meerwaarde 
van de introductie van nieuwe of onbekende technologieën in haar bedrijfsproces aan 
te tonen, of 

• het helpen verbeteren van een in het KMO-bedrijf bestaande technologie, of 
• een aanleveren van een onafhankelijke validatie, wetenschappelijke onderbouwing en 

finetuning van een duurzaam product, dienst, concept of systeem alvorens dit door het 
KMO-bedrijf op de markt wordt gebracht, of 

• het ontwikkelen, op vraag van de KMO, van een aangepaste technologie of techniek, 
toepasbaar door en binnen de KMO. 

Projecten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, labo- en piloottesten of de validatie van 
de technologie in situ bij het betreffende KMO-bedrijf, komen in aanmerking voor de hier bedoelde 
KMO-ondersteuning indien na de evaluatie van het projectvoorstel blijkt dat: 

• de beschouwde technologie voldoende innovatief is voor het KMO-bedrijf; 
• de beschouwde technologie een positieve uitwerking heeft op economisch én ecologisch 

vlak. 

Volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun (niet limitatieve lijst): 

• Marktstudies zonder direct verband met het lastenboek voor de beoogde innovatie. 
• Marketingactiviteiten, vb. ontwerp van een website. 
• Bedrijfskundig advies in de ruime zin ten behoeve van een doorlichting en aanpassing 

van de bedrijfsorganisatie. 
• Het aanleggen, uitschrijven van een administratief dossier (vergunning, norm, verkrijgen 

label, enz.). 
• De loutere uitbesteding van routinematige testen. 
• Studieactiviteiten in het kader van kwaliteitszorg. 
• Zoektocht naar kapitaalverschaffers t.b.v. de financieringsnoden van het bedrijf. 
• Algemene opleidingen. 
• Aankoop van software en softwarediensten. 
• Testen na commercialisering. 
• Klinische testen. 
• Routinematige testen, vb. voor het bekomen van een certifiëring. 
• Kosten licentienames door het bedrijf. 

                                                           

1 Zie bijgevoegde de-minimisverklaring. 
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• Studies naar investeringsbehoeften. 

5. KMO 

De ondersteuning wordt enkel verleend aan Vlaamse KMO-bedrijven. Deze moeten voldoen aan de 
Europese KMO-definitie2. 

Het KMO-bedrijf dient een exploitatiezetel in Vlaanderen te hebben en oefent er economische 
activiteiten uit. Ook ondernemingen uit de social profit sector kunnen aanvrager zijn, als zij 
voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen. Voorwaarde is ook dat 
het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst. 

6. ALGEMENE PRINCIPES 

Projectvoorstel. 

Via de website van VITO worden de nodige documenten voor het initiëren van een project 
beschikbaar gesteld (www.vito.be/kmo - knop “Prodem - hoe werkt het?”) en deze omvatten: 

i. De toelichting 
ii. Model Samenwerkingsovereenkomst 

De projectomschrijving, opgesteld door het KMO-bedrijf, geeft een beschrijving van de activiteit 
(project) waarvoor de subsidie wordt gevraagd en omvat tenminste het volgende: 

A. het doel waarvoor het KMO-bedrijf de subsidie wil aanwenden; 
B. een inschatting van de periode van realisatie;en 
C. de reeds aangevraagde of nog aan te vragen subsidies. 

Op verzoek van VITO zal het KMO-bedrijf bijkomende gegevens verstrekken teneinde de 
ontvankelijkheid van het projectvoorstel te kunnen beoordelen. 

VITO controleert de projectvoorstel op haar ontvankelijkheid en informeert het KMO-bedrijf over 
haar beslissing. 

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria. 

Ontvankelijkheid 

Elke projectvoorstel wordt door VITO beoordeeld op ontvankelijkheid; dit gebeurt aan de hand van 
de volgende criteria: 

• Het KMO-bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

• Het KMO-bedrijf heeft een maatschappelijke of exploitatiezetel in Vlaanderen. 
• Het projectvoorstel bevat een concrete omschrijving van het project alsook een 

begroting van de geraamde kosten. 
• De gevraagde steun bedraagt maximaal 66% van de begrote projectkosten. 
• Het KMO-bedrijf engageert zich tot de volledige financiering van tenminste het niet 

steunbare deel van de projectbegroting. 
• Het KMO-bedrijf heeft de de-minimisverklaring ondertekend. 

                                                           

2 Zie bijgevoegde Europese KMO-definitie met ingang van 1 januari 2005 - Aanbeveling 96/280/EG van de 
Commissie van 3 april 1996  betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 107 
van 30 april 1996 - en latere wijzigingen. 
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• Het KMO-bedrijf mag op de indieningsdatum van de projectvoorstel geen achterstallige 
schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) hebben, noch betrokken zijn in 
een procedure waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd op basis van 
Europees of nationaal recht. 

• Projectvoorstellen die kunnen beantwoord worden door een beroep te doen op de 
private actoren, in een competitieve markt en met een onafhankelijke kijk, worden 
doorverwezen naar deze private actoren. 

• Projectvoorstellen die beter of eerder passen binnen reeds bestaande 
ondersteuningsinstrumenten van de Vlaamse overheid of van één van haar 
agentschappen zullen naar deze instrumenten worden doorverwezen en komen niet in 
aanmerking voor de KMO-ondersteuning zoals bepaald in deze toelichting. 

De toetsing op ontvankelijkheid houdt geen appreciatie van het projectvoorstel in; het betreft enkel 
een controle op de naleving van de indieningsvoorwaarden. 

Beoordeling projectvoorstel 

Het projectvoorstel moet bijdragen tot de realisatie van de strategische en operationele 
doelstellingen van VITO en wordt in dit opzicht ook onderzocht. 

De ontvankelijke projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van hun innovatieve technologie 
en positieve uitwerking heeft op economisch én ecologisch vlak (duurzaamheid) aan de hand van de 
volgende criteria: 

A. Innovatieve technologie 
De gevraagde 'Innovatie' of 'vernieuwing' dient als vernieuwend voor het bedrijf én met een 
duidelijke impact op diens bedrijfsactiviteiten te kunnen worden beschouwd. 
In vergelijking met de normale bedrijfsactiviteiten moet het project duidelijk afwijken in 
werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis wordt opgebouwd. 
Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf. Projectvoorstellen 
zonder een duidelijk aantoonbare innovatieve meerwaarde of “me too”-projecten (copiëren 
van wat reeds bestaat bij anderen) komen niet in aanmerking. 

B. Positieve uitwerking op economisch én ecologisch vlak. 
Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende 
technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en 
ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economische en 
maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te versterken. 
Het projectvoorstel dient daarom een duurzame ontwikkeling tot voorwerp te hebben en er 
moet sprake zijn van een streven naar een evenwicht tussen ecologische en economische 
belangen. 
Door op een innovatieve wijze het geheel van producten, diensten en processen te 
herbekijken beoogt het project de optimalisatie van (her)gebruik van materialen en energie 
en minimalisatie van de negatieve impact op mens en milieu met uitzicht op economisch 
toegevoegde waarde. 

VITO stelt binnen de kortste termijnen het KMO-bedrijf in kennis van haar beslissing om al dan niet 
een offerte op te stellen voor het projectvoorstel in kwestie en geeft hierbij de motieven aan die ten 
grondslag liggen van haar beslissing. 

Zo nodig wordt het KMO-bedrijf doorverwezen naar private actoren in een competitieve markt die 
naar mening van VITO beter geplaatst zijn om aan de kennisbehoefte van het KMO-bedrijf een 
antwooird te geven. 
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De overeenkomst 

Na de principiële goedkeuring door VITO stelt VITO een offerte op en wordt het KMO- bedrijf 
desgevallend uitgenodigd om in onderling overleg tot een akkoord te komen over de projectscope, 
-plan en –begroting. 

De projectbegroting maakt deel uit van de offerte. Hierin worden de geraamde kostprijs en de 
aangewende middelen vermeld. 

Het maximale steunbedrag van een project wordt vastgelegd op basis van de projectbegroting. Het 
totale steunbedrag kan in geen enkel geval dit aanvaarde en toegewezen bedrag overschrijden. 

Nadat partijen een overeenkomst hebben bereikt over de projectscope, -plan en –begroting wordt 
een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend op basis van de sjabloon waarin de 
maximale steun voor het project definitief wordt vastgelegd. 

De maximale steun voor een project bedraagt 66 % van de totale kostprijs van het project; het KMO-
bedrijf engageert zich om 34 % van de kostprijs te betalen aan VITO. 

Facturatie 

De facturatie gebeurt overeenkomstig volgend facturatieschema: 

• 40 % bij ondertekening van de overeenkomst door de partijen; 
• 60 % bij beëindiging van het project. 

Facturen dienen betaald te worden binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. 

Bijgevoegd een modelfactuur die ter aanrekening van de verleende diensten naar de betrokken KMO 
wordt gestuurd, waarin de steun afzonderlijk wordt aangeduid en de vermelding staat dat de 
begunstigde de volledige prijs dient te betalen ingeval het steunbedrag van de betrokken 
dienstverlening voor gevolg heeft dat hiermee het maximaal toegestane pfafond aan indirecte 
staatssteun overschrijdt. 

7. CONTACTPERSONEN 

• Karen Vanderstraeten, karen.vanderstraeten@vito.be, Tel. : +32 14 33 55 49 
• Johan Vangrunderbeek, johan.vangrunderbeek@vito.be, Tel. : +32 14 33 57 32 

  

  

mailto:karen.vanderstraeten@vito.be
mailto:johan.vangrunderbeek@vito.be
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EUROPESE KMO-DEFINITIE 

De grootte van een onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, omzet, 
balanstotaal en zelfstandigheid en afgetoetst aan de Europese kmo-definitie. 

Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 

• minder dan 50 werknemers tewerkstellen; 
• een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 

maximum 10 miljoen euro; 
• beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium. 

Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 

• minder dan 250 werknemers tewerkstellen; 
• een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 

maximum 43 miljoen euro; 
• beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium 
• en geen kleine onderneming zijn 

 

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze 
van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% 
participatie) ondernemingen. 

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die in toepassing van de Europese kmo-definitie noch 
klein, noch middelgroot zijn. 
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Modelfactuur 

 

 

(*) lngeval het ontvangen hogervermelde subsidiebedrag voor gevolg zou hebben dat het begunstigde bedrijf het maximaal 

toegestane plafond aan de-minimissteun overschrijdt, is het begunstigde bedrijf het totale bedrag, zijnde de eigen bijdrage verhoogd 

met de bedragen voorzien aan subsidie inclusief BTW, verschuldigd. 

 

 

  

  

Totale projectkost bedraagt 10.000 EURO  

TOTAAL € 10.000 

Subsidie \/Jaamse overheid - dotatie VITO N.V. -€ 6.600 

KMO bijdrage €3.400 

Btw maatstaf van BTW heffing € 10.000 

Verschuldigde BTW 21% € 2.100 

Totaal te betalen/*) € 5.500 
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Overeenkomstsjabloon 

Deze wordt bekomen bij het aangaan van een project 


