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Vlakwa? Het Vlaams Kenniscentrum Water 

Samenwerken aan de toekomst van water

Wij zijn het aanspreekpunt voor...

… om hen te gidsen naar duurzame en innovatieve wateroplossingen en te 
adviseren bij implementatie.
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Een zevenkoppig team met kantoor in Kortrijk

https://vlakwa.be/nl/over-vlakwa
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Intro

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Dit biedt uitdagingen maar ook kansen. Bovendien is er

een waaier aan steuninstrumenten waar je als onderneming beroep op kan doen. 

Er wordt steun verleend voor onder andere (klik op een titel om er meteen naar te springen)

1. Advies

2. Onderzoek en ontwikkeling

3. Demonstratie 

4. Investeringen

Daarnaast kunnen oproepen in het kader van de Vlaamse Blue Deal ook een piste zijn om steun te

verkrijgen.

Elke steunmaatregel heeft zijn eigen spelregels. In dit overzicht licht Vlakwa de verschillende

steunmaatregelen voor water kort toe.
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Nood aan meer info en ondersteuning? 

Contacteer de 
Vlakwa-waterinnovators



1. ADVIES
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Terug naar het 
inhoudsoverzicht
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Eerstelijnsadvies 

LED H2O – gratis eerstelijnsadvies in elke provincie! 

Meer info: Gratis expertenadvies | Vlakwa - Vlaams Kenniscentrum Water

https://vlakwa.be/nl/initiatieven/gratis-expertenadvies
https://vlakwa.be/nl/gratis-expertenadvies
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Wateraudit
1. Ga zelf aan de slag
Do It Yourself (DIY) wateraudit
Meer info: Guideline-naar-een-DIY-wateraudit.pdf (watercircle.be)

2. Dienstverleners wateraudit
Externe auditeurs
Meer info: Dienstverleners wateraudit | Vlakwa - Vlaams Kenniscentrum Water

https://www.watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Guideline-naar-een-DIY-wateraudit.pdf
https://vlakwa.be/nl/dienstverleners-wateraudit
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VLAIO waterscan
NIEUW vanaf januari 2023

✓ In kaart brengen van:
✓ Waterbalans
✓ Waterbesparingspotentieel 

✓ Voor wie? 
✓ Kmo’s
✓ Niet wettelijk verplicht om een waterscan te laten uitvoeren
✓ Waterverbruik > 500 m³/jaar

✓ Door wie? Geselecteerde studiebureaus

✓ Eerstelijnsscan is gratis, meer diepgaande scan (= extra economische 
onderbouwing, eventueel debietmetingen) 80% steun



2. ONDERZOEK & ONTWIKKELING
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Terug naar het 
inhoudsoverzicht
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Steun voor onderzoek

= Innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en waarvoor onderzoeks- en 
eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden

✓ 25% tot 60% steun

✓ 3-jarig project

✓ € 100 000 tot € 3 miljoen subsidie

Meer info: Onderzoeksproject | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/onderzoeksproject


Steun voor ontwikkeling
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= Ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) 
product, proces, dienst of concept. Omvat ook piloottesten en demo-
activiteiten

✓ 25% tot 50% steun

✓ 2-jarig project

✓ € 25 000 tot € 3 miljoen subsidie

Meer info: Ontwikkelingsproject | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
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Speerpuntclusters

✓ SPC hebben geoormerkt VLAIO-budget. Bedrijven kunnen ook via de SPC-
projecten indienen.

✓ Waterrelevante SPC zijn

✓ Blauwe Cluster (toerisme & aquacultuur)

✓ Catalisti (chemie & kunststof) 

✓ Flanders’ FOOD (agrifood)

✓ SPC bieden begeleiding bij het indienen en uitvoeren van een project.   
Vereiste is wel dat je lid bent/wordt en met andere bedrijven wil
samenwerken.

✓ Verkies je een individueel traject? Dan moet je rechtstreeks bij VLAIO indienen. 
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Partnership Water4All

Joint Transnational Call voor onderzoek en innovatie
recent gesloten

✓ Onderwerp: ‘Beheer van watervoorraden met het oog op een grotere veerkracht 
en een betere aanpassing aan en matiging van extreme hydroklimatologische
gebeurtenissen’

✓ Budget: 30 miljoen euro
✓ Procedure: 2-stage proposal (first stage: 31 oktober 2022; second stage proposal: 

20 maart 2023)
✓ Start projecten: voorzien in najaar 2023
✓ Contactpersoon Vlaanderen: Kathleen Goris - VLAIO

Meer info: Water4All 2022 Joint Transnational Call Announcement — Water challenges for a 
changing world

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidies-voor-ooi-een-internationaal-consortium/netwerken/water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all


3. DEMONSTRATIE
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Terug naar het 
inhoudsoverzicht
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Vlaamse steunkanalen 

Open call ‘’Innovatieve circulaire economieprojecten’’
momenteel niet open

✓ Circulaire economie projecten (water, energie, materialen)    

✓ Partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, 
onderzoeksinstellingen en andere organisaties

✓ 80% steun op max. budget € 125.000

Meer info: Open Call - Vlaanderen Circulair

https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call
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Vlaamse steunkanalen 

Vlakwa Open Call
momenteel niet open

✓ Demonstratie en disseminatie van innovatie

✓ Indienend consortium: minstens 1 probleemoplosser, 1 probleembezitter
en 1 kennisinstelling

✓ 66% steun op max. budget € 100.000

Meer info: Veerle Depuydt
vd@vlakwa.be
+32 3 295 22 20

mailto:cb@Vlakwa.be
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Internationale steunkanalen 

1. Interreg-programma’s in Vlaanderen (2021-2027)

• VLAANDEREN – NEDERLAND  

Oproep 2: Deadline 9 februari 2023 om 18:00 (conceptnota)

✓ Grensoverschrijdende samenwerking: partners uit Vlaanderen én
Nederland

✓ O.a. circulaire economie, energie-efficiëntie, klimaatverandering, 
biodiversiteit, slimme systemen + lokale opslag, hernieuwbare energie, 
waterbeheer

✓ 50% steun (+ provinciale, regionale cofinanciering)

✓ Looptijd: +/- 3 jaar

Meer info: Over Interreg - Grensregio

https://www.grensregio.eu/over-interreg/over-interreg
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Internationale steunkanalen 

1. Interreg-programma’s in Vlaanderen (2021-2027)

• FRANKRIJK – WALLONIË – VLAANDEREN 

Open tot 15 februari 2023, 12 uur

✓ Grensoverschrijdende samenwerking: partners uit Frankrijk, Wallonië en 
Vlaanderen

✓ Innovatie, hulpbronnen en patrimonium

✓ 50% steun (+ provinciale cofinanciering)

✓ Looptijd: +/- 3 jaar

Meer info: Interreg

https://www.interreg-fwvl.eu/nl
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Internationale steunkanalen 

1. Interreg-programma’s in Vlaanderen (2021-2027)

• NORTH-WEST EUROPE 

Open tot 9 februari 2023

✓ Grensoverschrijdende samenwerking: partners uit België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland

(opm: in het nieuw programma 2021 -2027, excl. Engeland)

✓ Klimaat, energie, circulaire economie, innovatie en maatschappij

✓ 60% steun

✓ Looptijd: +/- 3 jaar

✓ Contactpersoon Vlaanderen: Matthias Verhegge – VLAIO

Meer info: Programme 2021-2027 | Interreg NWE

https://www.nweurope.eu/contact-us/contact-points/
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/
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Internationale steunkanalen 

1. Interreg-programma’s in Vlaanderen (2021-2027)

• NORTH SEA REGION

momenteel niet open 

✓ Grensoverschrijdende samenwerking: partners uit Vlaanderen, Nederland, 
Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen

(opm: in het nieuw programma 2021 -2027, excl. Engeland)

✓ Economie, groene transitie, klimaat en bestuur

✓ 50% steun (+ provinciale cofinanciering)

✓ Looptijd: +/- 3 jaar
Meer info: north-sea-programme-2021-2027-priorities-and-specific-objectives.pdf

https://northsearegion.eu/media/18749/north-sea-programme-2021-2027-priorities-and-specific-objectives.pdf
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Internationale steunkanalen 

2. LIFE
momenteel niet open

✓ Steun voor natuur, milieu, klimaatmitigatie en klimaataanpassing

✓ 1 of meerdere (internationale) partners

✓ 55% steun

✓ Looptijd: 3 tot 5 jaar

Meer info:

EASME | Executive Agency for SMEs (archive-it.org)

LIFE - National contact points | EASME (archive-it.org)

https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https:/ec.europa.eu/easme/en/
https://wayback.archive-it.org/12090/20210412134750/https:/ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points
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Internationale steunkanalen 

3. HORIZON EUROPE 

✓ Europees Onderzoeksprogramma van 2021 tot 2027

✓ Er zijn verschillende projectoproepen rond water. 

✓ Openstaande calls opzoeken via Search Funding & Tenders (europa.eu)

Meer info algemeen: Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=water;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


4. INVESTERINGEN
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Terug naar het 
inhoudsoverzicht
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Ecologiepremie+ 
Tijdelijke opwaardering steunpercentage categorie Water!

✓ Investering in technologie om proceswater te bereiden of afvalwater te  
hergebruiken

✓ Premie aanvragen vóór de investering

✓ Steun voor KMO en GO

✓ Steun voor UF-RO, MBR-RO, NF, RO, ED, ECF en struvietreactor

✓ Vanaf 22/05/2022 van ‘ecoklasse’: B > A = tijdelijke opwaardering steun% 
tot eind 2022 voor categorie Water) = netto steunpercentage van 24 – 50%

✓ Ook voor koeling, transport, verlichting, warmte/verwarming, diverse 

Meer info: Ecologiepremie+ | Agentschap Innoveren en Ondernemen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
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Strategische ecologiesteun (STRES)

✓ Niet standaardiseerbare ecologische investeringen

✓ Grote investeringsprojecten (min. € 3 milj.)

✓ Technologieën LTL Ecologiepremie+ ook via STRES

(max. 50% van het investeringsdossier)

✓ Kmo’s en grote ondernemingen

✓ 20% tot 40% steun

✓ Voorbeelden van ecologische technologieën: investeringen die resulteren 
in minder afvalstoffen, minder energieverbruik/CO2-productie, een beter 
(her)gebruik van grondstoffen…

Meer info: Strategische ecologiesteun | Agentschap Innoveren en Ondernemen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun
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VLIF-steun aan de agrovoedingssector 
momenteel niet open

✓ Investeringsprojecten in de agrovoedingssector tot verhoging van de 
toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van 
landbouwproducten.

✓ Focus op ‘circulaire economie’ en op ‘de economische relance om de 
gevolgen van de coronacrisis te milderen’.

✓ 30% steun tot max. € 300.000 per aanvraag en per begunstigde

Meer info: Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2021 | 
Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector/steun-investeringen-agro


69 maatregelen rond investeringen
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✓ Leningen

✓ Investeringsaftrek

✓ …

Meer info: Maatregelen zoeken | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/zoek?thema=25&from=20


BLUE DEAL OPROEPEN
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Terug naar het 
inhoudsoverzicht



Proeftuinen Droogte Oproep
Oproep afgesloten
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✓ Circulair watergebruik en verhogen van waterbeschikbaarheid 

✓ Samenwerkingsverbanden bestaan uit meer dan 2 partijen die water aanleveren in 
het project, of water afnemen.

✓ Private bedrijven maar ook non-profit en overheidsbedrijven komen als volwaardige 
partner in aanmerking.

✓ Tweestapsprocedure: 

✓ 30 mei: beknopt voorstel 

✓ 7 september: definitief projectvoorstel

✓ Tot 75% subsidie; minimum vereist subsidiebudget: € 50.000.

✓ Projecten moeten uiterlijk halverwege 2026 afgerond zijn.

Meer info: Proeftuinen droogte — Vlaamse Milieumaatschappij

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte


Inzet van hemelwater resp. huishoudelijk afvalwater
Oproep afgesloten
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Call hergebruik hemelwater
✓ Doelgroep: Gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolbeheerders, gemeenten, 

drinkwatermaatschappijen,… Private spelers kunnen ook deelnemen indien dit een meerwaarde 
biedt 

✓ 75% subsidie 
✓ Minimale projectgrootte = 66.000 EUR

Call hergebruik RWZI-afvalwater
✓ Doelgroep: Bovengemeentelijke rioolbeheerder + een of meerdere partijen die instaan voor 

zuivering of gebruik
✓ 75% subsidie
✓ Minimale projectgrootte = 100.000 EUR

Meer info: Twee projectoproepen om circulair watergebruik te verhogen — Vlaamse Milieumaatschappij

https://www.vmm.be/nieuws/archief/twee-projectoproepen-om-circulair-watergebruik-te-verhogen


Water-Land-Schap 2.0 
momenteel niet open
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• PAD 1 – QUICK WINS

✓ Uitvoering op het terrein van een vernieuwend initiatief

✓ Wie? Iedereen: bedrijven, studenten, particulieren...

✓ Beperkte coalitie

✓ Budget: min. € 50.000 - max. € 200.000

✓ Steun: 
✓ Investering/uitvoering: 80% 

✓ Studies en procesbegeleiding: max. 25% van het totaalbudget

✓ Vergoedingen aan particulieren, grondverwerving: 50%

✓ Start onmiddellijk na goedkeurig

✓ Uitvoeringstermijn: 2 jaar



16/01/2023
33

• PAD 2 – GEÏNTEGREERDE GEBIEDSONTWIKKELING 

✓ Coalitie met minstens 4 partners (lokaal bestuur, waterbeheerder, 
landbouwer, natuurvereniging...) 

Opm: bedrijf kan betrokken zijn, maar minder/niet relevant als trekker

Meer info PAD 1 en PAD 2: Water-Land-Schap 2.0

Water-Land-Schap 2.0 
momenteel niet open

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0/Paginas/default.aspx
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Waterfuncties van (kust)duinen versterken: bijkomende infiltratie, hergebruik, 
ontharding, tegengaan verzilting .... Projecten dragen bij aan:

1. Versterking watersysteem
2. Voorbeeld voor andere projecten
3. Ruimtelijke-functionele samenhang
4. Integrerend karakter

Voorwaarden: 

✓ 75% subsidie tot max. € 500.000

✓ Uitgevoerd voor 31/12/2025

✓ Voor eigenaars, beheerders of gebruikers van duinengebieden

✓ Indienen vanaf 2 mei tot vrijdag 20 juni 2022, 21.00 u
Meer info: Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex - Departement Omgeving

Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex
oproep gesloten

https://omgeving.vlaanderen.be/blue-deal-vlaggenschipproject-duinencomplex
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Oproep hergebruik restwater
oproep gesloten

Alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector én verschillende sectoren 
verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik:

✓ Hergebruik restwater

✓ Samenwerking tussen aanbieders en afnemers van restwater

✓ Minstens 3 landbouwers per coalitie; ook andere sectoren welkom

✓ Tussen € 350.000 en 1 miljoen; tot 80% steun

✓ 2 fasen indiening

✓ Deadline fase 1: 15/12/2021

Meer info: Projecten relance 2021 | Departement Landbouw & Visserij

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021#restwater
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Oproep waterbesparende investeringen
oproep gesloten

Voor kmo’s: steun voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en 
herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van 
drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

✓ Kmo’s

✓ Tussen 10% en 20% investeringssteun

✓ Technologiën die niet vallen onder de Ecologiepremie (EP+), STRES

Meer info: Blue deal waterbesparende investeringen | Agentschap Innoveren en 
Ondernemen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/blue-deal-waterbesparende-investeringen


Contacteer de waterinnovators van Vlakwa
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Charlotte Boeckaert
cb@vlakwa.be
+32 14 33 50 06

Bastiaan Notebaert
bn@vlakwa.be
+32 14 33 50 25

Veerle Depuydt
vd@vlakwa.be
+32 3 295 22 20

Terug naar het 
inhoudsoverzicht

Simon De Paepe
sdp@vlakwa.be
+32 14 33 59 19

mailto:cb@Vlakwa.be
mailto:cb@Vlakwa.be
mailto:cb@Vlakwa.be
mailto:sdp@vlakwa.be
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