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1.  In le iding 

De SERV werd op 25 juli 2008 door de Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Weten-
schap, Innovatie en Buitenlandse Handel om advies gevraagd over het voorontwerp van be-
sluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote onderne-
mingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. De adviestermijn bedraagt in principe 
30 dagen. In onderling overleg wordt de adviestermijn verlengd tot 17 september 2008. 
 
Een evaluatie van de steunmaatregel “Budget Economisch Advies”, de zogenaamde onder-
nemerschapsportefeuille, bracht aan het licht dat deze maatregel een matig succes kende. 
Daarom wordt ervoor geopteerd de bestaande regeling inhoudelijk te wijzigen en de webappli-
catie bij te sturen. 
De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden weergegeven: 
 De 2-jaarlijkse cyclus wordt teruggebracht naar een cyclus van 1 jaar. Om de toepassing 

zo gebruiksvriendelijk te maken, zal er gewerkt worden met een bijkomend jaar waarin 
voor lopende projecten nog kan betaald worden. 

 Het bestaande overheidsinstrumentarium wordt gestroomlijnd. De pijler mentorschap 
verdwijnt uit BEA, een nieuwe pijler “technologische kennis” binnen BEA integreert de 
huidige pijler “kennis” enerzijds en de KMO-innovatiestudies type 1 alsmede de grondige 
technologische adviezen van het IWT anderzijds. 

 De maximale steunpercentages worden opgetrokken van 35 % naar 50 % voor de pijlers 
opleiding en advies. Voor de pijler technologische kennis bedraagt het maximum steun-
percentage 75 %. 

 Wat de steunplafonds betreft, wordt het plafond voor de pijlers opleiding en advies vast-
gelegd op maximaal 5.000 €. Om budgettaire redenen wordt niettemin het plafond voor 
de pijler opleiding voorlopig beperkt tot 2.500 €. Voor de pijler technologische kennis be-
draagt de maximale steun 10.000 €. Het globaal plafond over de pijlers heen wordt be-
paald op 15.000 €. 

 De technologische kennispijler focust enkel op technologische thema’s om zich duidelijk 
te onderscheiden van de pijler advies. 

 De notie “strategisch advies” (haalbaarheidsstudie) wordt opnieuw geïntroduceerd.  
Haalbaarheidsstudies focussen op complexere problemen in verband met groei, visie en 
strategie en vereisen een fundamentelere onderbouw dan een advies. Het moet gaan om 
projecten van minimum 10.000 €, het steunpercentage bedraagt maximaal 50 % met een 
plafond van 25.000 €. 

 De wettelijk verplichte opleidingen worden opnieuw toegelaten binnen de pijler opleiding. 
 De wettelijk verplichte adviezen blijven uitgesloten. 
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 Tot schorsing en uitsluiting wordt beslist door het Agentschap Economievoor de pijlers 
opleiding en advies. De erkenning in de pijler gebeurt nog steeds door het Agentschap 
Economie en de VDAB, maar binnen de VDAB zal deze bevoegdheid gedelegeerd wor-
den van de Raad van Bestuur naar de leidend ambtenaar. Voor de pijler technologische 
kennis wordt het IWT bevoegd. 

 De verplichting om binnen de 14 kalenderdagen na datum van inschrijving of contract een 
subsidieaanvraag in te dienen, wordt afgeschaft. Voortaan bepaalt de onderneming wan-
neer een project in de portefeuille wordt geïnitieerd. De initiatie dient evenwel nog steeds 
te gebeuren vóór de start ven het project. De termijn voor de dienstverlener om de subsi-
dieaanvraag te bevestigen, wordt verlengd tot 30 kalenderdagen na de subsidieaanvraag. 
Dit geldt ook voor de termijn waarbinnen de aanvrager het verschuldigde bedrag in de 
portefeuille moet storten. 

 De verplichting wordt ingevoerd om bij het afwerken van het project de dienstverlener 
een score toe te kennen teneinde de kwaliteit van het netwerk van dienstverleners op te 
drijven. 

     
 

2.  Advies 

De raad vindt het positief dat de Vlaamse regering destijds de maatregel BEA heeft geïntrodu-
ceerd gelet op het ondersteunend karakter ervan voor de KMO’s. Na herhaaldelijke aanpas-
singen sinds haar ontstaan, is de raad van oordeel dat de tijd aangebroken is voor een stabiel 
en rechtszeker BEA-kader. 
Wat voorliggende bijsturing betreft, vindt de raad het postief dat het KMO-
steuninstrumentarium sterk wordt gerationaliseerd. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve analy-
ses, zoals ondermeer het rapport Soete, maakten immers de nood duidelijk aan een gestroom-
lijnd steuninstrumentarium. Basis van deze operatie is de ombouw van het stelsel Budget 
Economisch Advies tot een laagdrempelige en interactieve webapplicatie waar ondernemers 
steun kunnen aanvragen binnen de 3 pijlers “opleiding”, “advies” en “technologische kennis”. 
 
Positief is tevens dat deze operatie over de beleidsvelden heen plaatsvindt en samenloopt met 
deze van het KMO-innovatieprogramma van het IWT, waardoor de KMO-innovatiestudies van 
het type 1 alsook het Grondig Technologisch Advies geïntegreerd en afgestemd worden met 
de hervorming van BEA via de pijler “Technologische kennis”. De BEA-toepassing zal m.a.w. 
gebruikt worden door het Agentschap Economie én het IWT. Deze integratie maakt dat de 
KMO via één portaal een duidelijk beeld zal krijgen van de subsidiemogelijkheden. 
Een ander positief aspect van de wijzigingsregeling is dat de steunintensiteit en de steunpla-
fonds opgetrokken worden en dat de tweejaarlijkse cyclus wordt ingekort tot 1 jaar, met dien 
verstande dat de betaaltijd verlengd wordt met 1 jaar. 
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Ondanks deze positieve inschatting vraagt de raad niettemin rekening te houden met de vol-
gende aandachtspunten: 
 Steunplafond van de pijler “opleiding”. Artikel 17 bepaalt dat de subsidie voor de pijler 

opleiding maximaal 5.000 € per kalenderjaar bedraagt. De nota aan de Vlaamse regering 
stelt daarentegen dat dit plafond om budgettaire redenen “voorlopig” beperkt wordt tot 
2.500 €. De raad kan begrip opbrengen voor de budgettaire orthodoxie die wordt nage-
streefd. Ze vraagt wel dat, indien budgettair haalbaar, dit steunbedrag nog opwaarts 
wordt bijgesteld.  In dat verband vraagt de raad zich af welke rek er zit op de notie “voor-
lopig”. 

 Subsidiëring van de wettelijk verplichte opleidingen. Alhoewel het uitgangspunt zou kun-
nen zijn dat wettelijk verplichte opleidingen niet gesubsidieerd moeten worden, stelt de 
raad vast dat uit de praktijk blijkt dat administratief geen onderscheid kan gemaakt wor-
den tussen wettelijk verplichte opleidingen en andere opleidingen. Daarom gaat de raad 
akkoord met het voorstel van de minister, maar vraagt hij ook dat er in een opvolging 
voorzien wordt teneinde de verdringinging van de niet wettelijk verplichte opleidingen te 
voorkomen. 
Meer algemeen meent de raad dat er nood is aan een globale coherente visie over de fi-
nanciering en de subsidiëring van opleidingen, zowel voor opleidingen in bedrijven als 
voor opleidingen van de individuele werknemer. In het kader van een engagement van de 
competentieagenda 2010 bereidt de raad momenteel hierover een aanbeveling voor. 

 Subsidieerbare kosten. Artikel 16, tweede lid bepaalt dat de minister bepaalt welke kos-
ten van de ondernemerschapsbevorderende diensten wel en niet in aanmerking komen.  
De raad vraagt dat hierin zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen. Als voorbeeld 
wijst de raad naar de onduidelijke situatie met betrekking tot de cateringkosten die “voor 
een stuk” aanvaardbaar worden gemaakt. 

 De raad erkent dat de vereenvoudiging van het steuninstrumentarium gepaard dient te 
gaan met een efficiënte allocatie van adequate verantwoordelijkheden en taken aan de 
erkennings-, controle- en beheersorganen en –instanties. Meer concreet doelt de raad op 
de herziening van de erkenningsprocedure in de pijler opleiding tussen het Agentschap 
Economie en de VDAB.  Het is van essentieel belang dat deze erkenningsprocedure voor 
de dienstverleners beduidend sneller geschiedt en dat zulks goed opgevolgd wordt. Te-
vens vraagt de raad dat de Raad van Bestuur van de VDAB op de hoogte wordt gebracht 
van de erkenninsgbeslissingen. 
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 De raad stelt vast dat BEA blijft werken met een gesloten enveloppe van recurrent 42,9 
miljoen €. Het blijft op dit ogenblik onzeker welke impact de voorgestelde wijzigingen zul-
len hebben op dit voorziene budget. De introductie van het “strategisch advies” naast de 
instapformule “advies” kan – gelet op het steunplafond van 25.000 € - in dat opzicht het 
budget onder druk zetten. Ook de uitkomst van het integratieproces in de pijler “techno-
logische kennis” is een onzeker budgettair element. De raad dringt dan ook aan op een 
evaluatie op korte termijn teneinde de budgettaire noden af te stemmen op het nieuwe 
evenwicht tussen vraag en aanbod. 

 Uit de kwantitatieve analyse kan afgeleid worden dat het BEA-budget tussen 2006 en 
2008 sterk onderbenut bleef wegens het geringe succes van het steunregime bij de 
KMO’s. De raad vraagt zich af wat welke beleidsmatige wending er aan deze budgettaire 
overschotten werd gegeven. 

 Het is voor de raad niet duidelijk welke de repercussies zijn voor een onderneming die 
een subsidieaanvraag ingediend heeft en die nadien geconfronteerd wordt met de schor-
sing of uitsluiting van een erkende dienstverlener bij wie hij zich had ingeschreven of met 
wie hij een overeenkomst had gesloten. 

 


