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Betreft : Adviesvraag waarborgregeling KMO’s – drie voorontwerpen van besluit
Mevrouw de minister,
U heeft de SERV op 17 december om advies gevraagd over de volgende drie voorontwerpen van besluit :
1. het voorontwerp van besluit betreffende bepaalde procedurele aspecten van de Waarborgregeling
voor kleine en middelgrote ondernemingen (“het Tweede Waarborgbesluit”);
2. het voorontwerp van besluit betreffende bepaalde procedurele aspecten van de Waarborgregeling
voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken
(“het Derde Waarborgbesluit”);
3. het voorontwerp van besluit voor de leasingmaatschappijen betreffende bepaalde procedurele
aspecten van de Waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen (“het Vierde
Waarborgbesluit”).
Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad vindt u hieronder het gevraagde advies.
Op 17 september 2008 heeft de SERV geadviseerd over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het
decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen.
De raad stond en staat nog steeds algemeen positief tegenover het wetgevend initiatief. De voorliggende
uitvoeringsbesluiten bevatten de concretisering van het decreet en dit voornamelijk op de volgende vier
hoofdlijnen :
• het opentrekken van de waarborgregeling naar operationele en onroerende leasing;
• de toepassing van de vernieuwde de-minimisregeling op de Waarborgregeling;
• de mogelijkheid de regeling in de toekomst te differentiëren naar specifieke doelgroepen toe;
• de verdeling van het beschikbare budget aan waarborgen onder de waarborghouders.
Daarnaast liggen een aantal evaluaties en contacten aan de basis van een reeks bijsturingen die de
optimale werking van de waarborgregeling beogen.

Algemeen pleit de raad ervoor dat de voorgestelde wijzigingen de uiteindelijke contouren zullen vormen
voor de toekomstige waarborgregeling, zodat alle betrokken partijen (onderneming, overheid, financiële
instellingen) kunnen terugvallen op een stabiel en rechtszeker kader terzake.
Wat de aanpassingen betreft die het gevolg zijn van evaluaties en contacten is het voor de raad op basis
van de voorhanden zijnde gegevens niet altijd mogelijk zich een accuraat beeld te vormen van de gestelde
problematiek, de eruit voortvloeiende bijsturingen en de impact van die bijsturingen op de betrokken
partijen. De raad vraagt of de resultaten van de evaluaties en de consultaties – in het bijzonder de studie
van de Vlerick Leuven Gent Management School onder leiding van Prof. Dr. Ir. Sophie Manigart – in het
vervolg mee ter inzage zouden worden overgemaakt. Uit de aangepaste versie van het derde
waarborgbesluit, mede opgesteld op basis van deze evaluaties, kan bijvoorbeeld impliciet worden afgeleid
dat vooral de administratieve overlast (bewijzen van omzetdaling) ertoe leidt dat getroffen KMO’s dergelijke
waarborgen niet bekomen. Uit de evaluatie zouden echter misschien nog andere mogelijke knelpunten voor
dit beperkte gebruik van de maatregel kunnen blijken. Dat is vandaag echter onduidelijk.
Wat de waarborgregeling bij hinder door openbare werken in het bijzonder betreft, heeft de raad volgende
bemerking :
• Voor de waarborgregeling en de rentetoelage bij hinder door openbare werken wordt voortaan
eenzelfde hinderattest afgeleverd door het Agentschap Economie. Hierdoor wordt de
administratieve last voor de KMO tot een minimum herleid en komt de KMO die in aanmerking komt
voor de ene regeling ook in aanmerking voor de andere regeling, zodat beiden als één pakket
kunnen worden aangeboden. Volgens de raad kan de administratieve vereenvoudiging echter nog
een stap verder gaan door een maximale afstemming tussen de federale regeling van de
inkomenscompensatievergoeding en de Vlaamse steunregelingen na te streven op het vlak van de
administratieve attesten die door de gemeenten dienen te worden verleend. Concreet betekent dit
dat het hinderattest voor de rentetoelage en de waarborgregeling door de gemeente zelf wordt
afgeleverd, zoals nu reeds gebeurt in het kader van de inkomenscompensatievergoeding, en dat
een stap in de procedure kan worden weggelaten (nl. aflevering door Agentschap Economie).
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

met de meeste hoogachting,

Pieter Kerremans
administrateur-generaal

Ann Vermorgen
voorzitter
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