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__________________________________________________________________________________  

 
Het SURE2050-project ontvangt Europese subsidies in het kader van het Horizon2020 
innovatieprogramma.  Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidies is dat voor 
minimaal 20 miljoen EUR geïnvesteerd wordt in maatregelen die leiden tot een energie-
efficiëntieverbetering in gebouwen van de overheid of in de lokale opwekking van hernieuwbare 
energie op de site of de gebouwen van de overheid.  Met gebouwen van de overheid worden in het 
kader van SURE2050 de gebouwen in eigendom van de overheid bedoeld en gebouwen die gebruikt 
worden door de overheid maar eigendom zijn van derden (bv. gehuurde kantoren).  

Om aan de minimale investeringsvoorwaarde te voldoen is het consortium afhankelijk van de 
rapportage door lokale overheden en Vlaamse entiteiten. 

Eind oktober 2022 hebben SURE2050-deelnemers in totaal een bedrag van 17 miljoen EUR 
investeringen gerapporteerd. Er is dus nog een tekort van minimaal 3 miljoen om de doelstelling te 
halen. Om de voorwaarde alsnog te realiseren heeft het SURE2050-consortium een 
contractverlenging van 6 maanden verkregen van Europa (CINEA).   

Voor de rapportering van de investeringen is een Excel spreadsheet beschikbaar. Een finale versie 
moet ten laatste eind februari 2023 doorgestuurd zijn naar uw SURE2050 contactpersoon.     

Daarnaast moeten volgende documenten en bewijsstukken doorgegeven worden: 

Samen met de rapportage van de investeringen voor eind februari 2023  

• Rapportering over de relatie tussen elke investering en SURE2050 (zie template).   
• Indien van toepassing een verklaring dat de organisatie de btw niet kan terugvorderen (de 

btw wordt in dit geval opgenomen in het investeringsbedrag).  

Ten laatste op 17 maart 2023 

• Bewijsstukken dat de investeringen zijn gedaan of met zekerheid worden uitgevoerd binnen 
de drie jaar na het aflopen van het SURE2050-project (30 april 2023).    

WELKE INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING 

Om in aanmerking te komen voor CINEA (EU Commissie) moeten de investeringen voldoen aan een 
aantal strikte criteria die hieronder worden beschreven.  

1. De investering moet het gevolg zijn van, of verband houden met, SURE2050. Dit houdt onder 
meer in dat de (eventueel gewijzigde) investeringsbeslissing niet vroeger genomen kan zijn dan  
1 mei 2019.  Om dit verband aan te tonen vermeldt u in de daarvoor bestemde template dat “de 
investeringsbeslissing het gevolg is van het SURE2050 strategisch vastgoedplan” of indien nog 
niet beschikbaar “het gevolg is van het besluitvormingsproces in het kader van SURE2050”. 

2. De investering moet uitgevoerd worden binnen de looptijd van SURE2050 of met zekerheid 
worden uitgevoerd in de drie jaren volgend op het einde van het SURE2050 project.  



 
3. Bewijsstukken om de zekerheid van uitvoering aan te tonen zijn facturen, toewijzing van 

opdrachten, contracten.  Een collegebesluit of directiebeslissing is onvoldoende als bewijs, maar 
maakt wel deel uit van de bewijsstukken, net zoals het nummer van de (Europese) aanbesteding. 

4. Investeringen in energie-efficiëntie in bestaande gebouwen. Het bestaande gebouw kan een 
gebouw zijn dat reeds deel uitmaakte van het overheidspatrimonium of onlangs werd gekocht.   

5. Investeringen die nodig zijn om de energie-efficiëntie maatregel uit te kunnen voeren mogen 
toegerekend worden aan de investering in energie-efficiëntie. Een voorbeeld hiervan zijn 
dakwerken om het dak te kunnen isoleren.   

6. Ook investeringen door derden in bestaande gebouwen, bijvoorbeeld de verhuurder, zijn voor 
CINEA aanvaardbare investeringen voor zover dit het gevolg is van actie door de overheid. Als 
bewijsstukken gelden hier het (huur)contract waarin de energie-efficiëntieverplichting is 
opgenomen samen met bewijsstukken van uitvoering die door de investeerder moet geleverd 
worden.  

7. De btw indien die niet teruggevorderd kan worden.   

 
WELKE INVESTERINGEN KOMEN NIET IN AANMERKING 

1. Investeringen met subsidies vanuit het Relanceplan waarvoor subsidies worden ontvangen (via 
VEB). Deze worden in het Excel rekenblad dan ook niet vermeld. 

2. Investeringen in (vervangende) nieuwbouw. Deze investeringen mogen ter info gerapporteerd 
worden in de hiervoor bestemde kolommen in het rekenblad. 

 
INVULLEN VAN DE EXCEL  

In het eerste tabblad ‘Uitleg’ vindt u uitgebreide informatie over hoe de Excel in te vullen.  

U kunt gebruik maken van de nieuwe Excel-template of gebruik blijven maken van een eerdere 
versie. In het laatste geval is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende zaken (die in de 
nieuwe versie zijn opgenomen in aparte kolommen). 

1. De btw wordt toegevoegd aan het investeringsbedrag indien uw organisatie dit niet kan 
terugvorderen. Indien de btw in het investeringsbedrag is opgenomen vermeldt u dit in de kolom 
bijkomende opmerkingen. 

2. Indien u geen informatie heeft om de impact van de investeringen op het energiegebruik en op 
de vermindering van de CO2-uitstoot te berekenen moet u per investeringsbedrag vermelden of 
de investering van toepassing is op één van de volgende categorieën: relighting, HVAC, 
schilmaatregelen of hernieuwbare energieprojectie. Op basis van deze informatie kan het 
consortium een ruwe inschatting maken van de impact in kWh en CO2.    

3. De informatie over financiering en financier zijn optioneel net zoals de informatie over 
investeringen die niet in aanmerking komen voor CINEA zoals investeringen in (vervangende) 
nieuwbouw. 
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