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1.  In le iding 

De SERV werd op 3 januari 2007 door de Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-
tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, mevrouw Fientje Moerman, om advies gevraagd 
over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van be-
drijfsgebouwen. 
 
Het voorliggend subsidiebesluit wordt geconcipieerd om te voorzien in de rechtsopvolging van 
het huidige besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2003 dat afloopt op 31 decem-
ber 2006.  Ondermeer dankzij het huidige besluit werd in de afgelopen jaren een netwerk uit-
gebouwd van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen. 
Met het nieuw subsidiebesluit wordt via de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van 
bedrijvencentra, zowel van private als van publieke aard, aan starters een betere en intensie-
vere begeleiding geboden.  Deze kwaliteitsverbetering in het aanbod wordt nagestreefd via 
een verhoogde kwaliteit inzake managementondersteuning en adviesverlening, de optimalise-
ring van de bestaande bedrijvencentra en een verhoogde specialisatie van de bedrijvencentra 
(ondermeer ten aanzien van specifieke doelgroepen) zodat de slaagkansen van de gehuisves-
te ondernemingen vergroot worden.  Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om via de oprich-
ting, de uitbreiding en de modernisering van doorgangsgebouwen, gelinkt aan de bedrijven-
centra, doorgroeiende bedrijven te huisvesten.  Deze doorgroeiers kunnen eveneens gebruik 
maken van de managementdiensten van het bedrijvencentrum dat in de omgeving gesitueerd 
is. 
Achterliggende doelstelling van het nieuwe subsidiebesluit is het ondernemerschap te stimule-
ren en buitenlandse investeerders aan te trekken. 
 
Concreet worden in het besluit drie soorten bedrijvencentra voorzien om deze doelstellingen te 
bereiken : 

 Bedrijvencentra met een aanbod van basisdiensten; 
 Specifieke bedrijvencentra met een aanbod van gespecialiseerde diensten specifiek 

afgestemd op bepaalde doelgroepen of met excellente managementdiensten; 
 Strategische bedrijvencentra specifiek bedoeld voor het aantrekken van buitenlandse 

ondernemingen. 
 
Het nieuwe subsidiebesluit voorziet in een wedstrijdformule op basis waarvan een vooraf vast-
gelegde subsidie-enveloppe wordt verdeeld onder de best gerangschikte aanvragers.  De 
rangschikking gebeurt op basis van 9 beoordelingscriteria, waarbij aanvullend zowel de diver-
siteit en de complementariteit in als de geografische spreiding van het aanbod van projecten in 
rekening worden gebracht. 
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2.  Advies 

De raad vindt het positief dat met voorliggend wetgevend initiatief het ondernemerschap wordt 
gestimuleerd.  Vaak ontbreekt het starters immers aan een professionele begeleiding waar-
door zij de volgende stap in hun ontwikkelingsfase dreigen te missen met alle maatschappelij-
ke,  sociale en economische gevolgen. 
 
Uit de reguleringsimpactanalyse kan de raad afleiden dat het netwerk van bedrijvencentra 
nagenoeg compleet is.  Dit impliceert dat men hoofdzakelijk mikt op de uitbreiding en moder-
nisering van het bestaande netwerk, eerder dan op de oprichting van nieuwe centra.  Dit wordt 
afgeleid uit de bezettingsgraad die niet maximaal is. In dat opzicht is het echter van belang te 
weten in welke mate het huidige netwerk beantwoordt aan de subregionale behoeftes.  Om 
hierop een gegrond antwoord te geven is volgens de raad nood aan een ruimtelijk-economisch 
referentiekader waarin duidelijk wordt welke rol de bedrijvencentra spelen in een aanmoedi-
ging van ondernemerschap die rekening houdt met het specifieke karakter van de subregio.  
Het is volgens de raad dan ook voorbarig te stellen dat het netwerk aan bedrijvencentra nage-
noeg compleet is. 
 
De ondersteunende diensten dienen door het bedrijvencentrum georganiseerd te worden.  
Voor de professionele uitbouw of upgrading van de managementdiensten kan het bedrijven-
centrum beroep doen op een verregaande externe samenwerking.  De raad beklemtoont dat, 
zoals overigens gesteld in het subsidiebesluit, het bedrijvencentrum vrij moet kunnen kiezen 
met welke externe dienstverlener een samenwerking wordt opgezet. 
Wel waarschuwt de raad voor potentiële verdringingseffecten ten aanzien van de bestaande 
bedrijvencentra die totnogtoe weinig ervaring hebben opgedaan in managementondersteu-
ning.  Om de concurrentie te kunnen aangaan is het mogelijk dat zij bepaalde dienstverlening 
moeten inkopen, hetgeen op zijn beurt prijsverhogend kan werken ten aanzien van de beoog-
de doelgroep van ondernemingen. 
 
Wat de strategische bedrijvencentra betreft, is het positief dat het aantrekken van buitenlandse 
ondernemingen zal geschieden in nauwe samenwerking met de FIT.  Om een efficiënt acquisi-
tiebeleid via bedrijvencentra te voeren, is het echter noodzakelijk om een duidelijk inzicht te 
verkrijgen in de vestigingsmotieven van buitenlandse investeerders, om een overzicht te heb-
ben van de huidige aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen in het al-
gemeen en bedrijvencentra in het bijzonder en om een locatie- en vestigingsbeleid te voorzien 
dat geënt is op de economische potentie van de subregio. 
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Tenslotte pleit de raad ervoor dat de voorgenomen maatregel op regelmatige tijdstippen geë-
valueerd zal worden, zodat tijdig kan ingegrepen en bijgestuurd worden.      
 


