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Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende 
toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken 
in het Vlaamse Gewest 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 3 januari 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 30 januari 2017 

 

   

Contactpersoon:  Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Tim Buyse SERV_BR_20170130_Ontwerpbesluit_Hinderpremie_TB 30 januari 2017 

tbuyse@serv.be   

Advies ontwerpbesluit hinderpremie 

Mijnheer de minister 

 

De SERV ontving op 3 januari een adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse 

Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een 

hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken 

in het Vlaamse Gewest. 

De regeling voorzien in het ontwerpbesluit concretiseert de integratie van de vroegere federale 

regeling inzake de vergoeding ter compensatie van het inkomensverlies van zelfstandigen als 

gevolg van hinder uit openbare werken op het openbaar domein met de rentetoelage voor 

ondernemingen geconfronteerd met hinder uit openbare werken ingevoerd door het Vlaams 

Parlement. 

De SERV vindt het positief dat de twee regelingen worden gebundeld binnen één kader. Dit 

moet toelaten om kleine ondernemers optimaal te ondersteunen om hun handelsactiviteiten 

verder te zetten en hun cliënteel maximaal te behouden. Bovendien worden ondernemers 

automatisch verwittigd wanneer ze recht hebben op de hinderpremie A. Deze aanpak van 

automatische toekenning vermindert de administratieve rompslomp voor ondernemingen en is 

volgens de SERV dan ook een erg wenselijke modaliteit.  

De sociale partners wensen evenwel de beperkte leesbaarheid en duidelijkheid van het 

ontwerpbesluit en de bijhorende nota van de Vlaamse Regering aan te kaarten, vermoedelijk in 

de hand gewerkt door een te gedetailleerd decreet van 15 juli 2016. Na contact met het kabinet 

werden de meeste onduidelijkheden echter weggewerkt.  

Toch wenst de SERV volgende specifieke bemerkingen te maken: 

 Zo merkt de SERV op dat hinderpremie B enkel kan worden toegekend voor sluitingsdagen 

waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. Toch ondervinden 

ondernemingen eveneens hinder op dagen waarin de onderneming normaliter gesloten is, 

bijvoorbeeld wat betreft leveringen.  

 Bovendien moet de ondernemer bij de aanvraag van hinderpremie B zelf aantonen dat de 

sluiting het gevolg is van de werken. De SERV gaat er van uit dat dit op een 

gebruiksvriendelijke manier moet kunnen gebeuren. 
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 Wat notificatie betreft, zou het proces in verregaande mate geautomatiseerd moeten 

kunnen verlopen, zonder weerslag op gebied van personeelsinzet bij VLAIO. De SERV 

meent dat, wat kennisgeving betreft, bovendien een rol kan weggelegd zijn voor de 

bouwheer/opdrachtgever (desgevallend aannemer) van de betrokken werken bij de 

planning of aanvang van de openbare werken. 

 Tegelijk moet ook de impact van de (elektronische) selectieprocedure en analyse van 

ontvankelijkheid met minimale impact op de werklast bij VLAIO worden vormgegeven.  

 Dat de aanvraag voor het verkrijgen van de hinderpremie elektronisch verloopt, is een 

goede zaak. In elk geval is de SERV vragende partij voor het maximaal koppelen van de 

verschillende elektronische communicatietools en platformen tussen overheid en 

ondernemer, d.i. de realisatie van één geïntegreerd elektronisch platform eerder dan 

afzonderlijke webtools per steuninstrument. Dergelijke integratie, waarvoor momenteel al 

stappen worden gezet, moet het voor ondernemers eenvoudiger maken om de 

overheidssteun waarop ze recht hebben of gebruik van kunnen maken te identificeren en 

aan te vragen. 

 De SERV is niet zeker of de berekende budgettaire weerslag van het voorstel het gevolg is 

van een voorzichtige raming of van een berekening vertrekkend vanuit het beschikbare 

budget. In elk geval moet nauw worden opgevolgd of het voorziene budget van 6.138.000 

euro voor 2017 zal volstaan.  

 De SERV vraagt tot slot betrokken te worden bij de evaluatie van de gewijzigde 

steunmaatregel, gezien het hier een fundamentele hervorming betreft. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


