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Just Transition Fund 
Als onderdeel van de ‘Green Deal’ heeft de Europese 

Commissie in januari 2020 het voorstel voor een Just 

Transition Mechanism (JTM) gepresenteerd. Het doel is om 

regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, 

financiële en praktische hulp te bieden in de 

energietransitie. Onderdeel van het JTM is het Just 

Transition Fund (JTF). Het Just Transition Fund heeft als 

hoofddoel om specifieke regio’s en mensen in staat te 

stellen om te gaan met de sociale, economische en 

milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal 

Europa. Het fonds financiert diversificatie en modernisering 

van de plaatselijke economie en verzacht de negatieve 

gevolgen voor de werkgelegenheid.  

 

Het transitiefonds ondersteunt gebieden die het zwaarst 

door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen 

en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de EU 

groter worden. Om Europa in 2050 volledig klimaatneutraal 

te maken zal op de lange termijn afscheid genomen moeten 

worden van emissie-intensieve industrieën, wat gepaard 

gaat met grote sociaaleconomische uitdagingen. Het 

transitiefonds biedt kwetsbare gebieden hiervoor financiële 

steun.  

 
 
 

Waarvoor kan subsidie worden 
aangevraagd? 
Het JTF zet in op 3 sporen:  arbeidsmarkt, innovatie en 
investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in 
de geselecteerde JTF gebieden. De helft van de beschikbare 
middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt. Het gaat 
daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, 
bijscholing en omscholing van werknemers en 
werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor 
werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. 
Hierbij ligt extra focus op jongeren. De middelen voor 
innovatie  gaan naar projecten die leiden tot economische 
diversificatie, modernisering en omschakeling.  De middelen 
voor investeringen in technologie, systemen en 
infrastructuur gaat het om de “hardware” die nodig is voor 
de transitie. 
 

Voor wie? 
Begunstigden zijn MKB, non-profit organisaties, 

onderzoeksinstellingen en overheden. In Zeeland en West-

Noord-Brabant kan ook grootbedrijf onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking komen voor financiële steun 

 

Specifieke voorwaarden 
Projecten dienen ten goede te komen aan één of meerdere 

van de in Zuid-Nederland geselecteerde JTF gebieden: 

• Westelijk Noord-Brabant (Moerdijk);  

• Zeeuws-Vlaanderen -  Vlissingen Oost;  

• Zuid-Limburg (Chemelot Campus). 

 

 

▪ Totaal beschikbare subsidie: circa €60 miljoen per aangewezen gebied 
(Westelijk Noord-Brabant; Zeeuws-Vlaanderen – Vlissingen Oost; Zuid-
Limburg)  

▪ Subsidiepercentage = maximaal 50% 

▪ Loket open: eind 2022/begin 2023 
▪ Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement 

 

Just Transition Fund 
Specifieke regio’s en mensen in staat te stellen om te gaan met de sociale, economische 
en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa. 
 
 

 

https://www.webportal-stimulus.nl/mijn/
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Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
• Het totale JTF budget voor Nederland bedraagt circa 630 

miljoen euro in de komende programmaperiode. De 
aangewezen gebieden in Zeeland, Noord-Brabant en 
Zuid-Limburg krijgen ieder circa 60 miljoen euro om uit 
te zetten gedurende de komende programmaperiode. 

• De maximale subsidie per project moet nog worden 
bepaald. 

• Het subsidiepercentage wordt per call bepaald en is 
maximaal 50%. 

 

Projectaanvraag indienen 
• Momenteel kunt u nog geen aanvraag indienen. 

• Op 22 maart is het Nederlandse JTF plan voorgelegd voor 
de formele beoordeling door de Europese Commissie. 
Momenteel wordt er gewacht op de uitkomst hiervan. 
De uitkomst bepaalt het verdere verloop van de 
openstellingen. 

• Indien alles volgens planning verloopt opent de eerste 
openstelling naar alle waarschijnlijkheid eind 
2022/begin 2023.  

 
Belangrijke documentatie 
Regelgeving  

Het kader van het JTF is vastgelegd in verordening COM(2020) 

22 final 2020/0006 (COD). 

 

 

  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website 

https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/ 

 

Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact 

opnemen met Stimulus Programmamanagement, via 040 

237 0100 of info@stimulus.nl. 

 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten 

aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de 

openstelling vindt u in de subsidieregeling. 

https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/
mailto:info@stimulus.nl

