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1. INLEIDING 

 
De SERV werd op 25 juli 2001 door de Vlaamse Minister van Economie, Ruimtelijke 
Ordening en Media, de heer Dirk Van Mechelen, om advies gevraagd over het 
ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid. 
 
Met dit ontwerpdecreet wordt de omvorming van de huidige Vlaamse 
expansieregelgeving1 tot een transparant, klantvriendelijk en modern beleidskader 
voor economische ondersteuning beoogd conform de Europese regelgeving inzake 
horizontale steunmaatregelen2. 
Mede ingegeven door de Europese beleidsvoering terzake concentreert de 
vernieuwing van het economisch ondersteuningsinstrumentarium zich rond de 
volgende pijlers : aandacht voor KMO’s, het wegwerken van de 
ontwikkelingsachterstand in de regionale steungebieden, bekommernis voor het 
milieu, professionalisering van het ondernemerschap, ondersteuning van het 
menselijk kapitaal (opleiding en immateriële investeringen), belang van de ruimte als 
economische omgevingsfactor (bedrijfsterreinen en –gebouwen) en tenslotte 
aandacht voor ondernemingen in moeilijkheden. 
 
Ook de Raad is er zich reeds geruime tijd van bewust dat er nood was aan een 
heroriëntering van het huidige expansie-instrumentarium.  Getuige hiervan zijn een 
studie uit 19993 en de organisatie van een seminarie in 20004 die beiden draaiden 
rond het thema van de expansiesteunverlening in Vlaanderen; 
In de studie wordt het thema “overheidssteun” voor bedrijfsinvesteringen die in 
bepaalde regio’s van de EU mag gegeven worden, vanuit een aantal invalshoeken 
benaderd in Europees perspectief : reglementair, doelgroep, kwantitatief, typologisch.  

                                                 
1 In het kader van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, de wet van 4 augustus 

1978 tot economische heroriëntering en het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de 

economische expansie in het Vlaamse Gewest 
2 steun voor KMO’s, regionale steun, ecologiesteun, opleidingssteun, reddings - en herstructureringssteun aan 

ondernemingen in moeilijkheden, minimis -steun, steun voortvloeiende uit de verkoop van gronden en gebouwen 
3 De regionale overheidssteun en de ontwikkelingszones in Europees en Belgisch perspectief, SERV, 8 

december 1999 
4 Seminarie : de ondersteuning van bedrijfsinvesteringen : nood aan heroriëntering ?, SERV, 30 maart 2000, 

Brussel 
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Binnen deze invalshoeken werd telkens bijzondere aandacht geschonken aan de 
Belgische en de Vlaamse situatie (toepassing van de expansierichtlijnen). 
In het verlengde van deze studie en mede gestoffeerd door een internationale 
literatuurstudie5 werd een seminarie georganiseerd dat een kritische reflectie 
beoogde over de overheidsondersteuning van bedrijfsinvesteringen in Vlaanderen.   
 
 
In hetgeen volgt, formuleert de Raad eerst een aantal algemene beschouwingen om 
vervolgens tot een artikelsgewijze bespreking van het ontwerpdecreet over te gaan. 
De becommentarieerde artikelen worden gegroepeerd volgens de inhoudelijke dan 
wel de technische aard van de opmerkingen. 
 
 

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
 
De Raad vindt het positief dat met voorliggend wetgevend initiatief een eenduidig, 
modern en op Europese leest geschoeid beleidskader wordt geïntroduceerd. 

?? Eenduidig : met het kaderdecreet wordt een aanzet wordt gegeven om een 
einde te maken aan de bestaande gefragmenteerde wetgeving, waarbij de 
ondernemingen door de bomen het bos niet meer zien. 

?? Modern : met het kaderdecreet wordt aangesloten bij de moderne 
ontwikkelingen in het beleidsdenken, die ondermeer gebaseerd zijn op de 
evolutie van de harde steun naar de zachte steun (aandacht voor het 
menselijk kapitaal). 

?? Europees geschoeid : het kaderdecreet wordt inhoudelijk aangepast aan de 
actuele Europese reglementering inzake staatssteun, waardoor duidelijkheid 
wordt geschapen over de contouren waarbinnen steun mag worden verleend. 

 
Daartegenover meent de Raad dat het ontwerpdecreet niet voor alle onderdelen 
evenwichtig is uitgewerkt.  Enerzijds wordt de invulling en uitlijning van bepaalde 
soorten van steunverlening zo vaag gelaten (bijvoorbeeld hoofdstuk IX over de steun 
aan ondernemingen die getroffen worden door een openbare ramp of crisis) dat te 
veel ruimte voor interpretatie wordt gelaten.  Anderzijds worden bepaalde 
hoofdstukken (bijvoorbeeld hoofdstuk V over de steun voor opleiding) zodanig 

                                                 
5 Een literatuurstudie : motieven van ondernemingen voor een vestigingsplaatskeuze, SERV, 30 maart 2000 
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gedetailleerd uitgewerkt dat zij een beperkende en remmende werking kunnen 
inhouden voor de (al dan niet reeds bestaande ontwerp-)uitvoeringsbesluiten. 
De Raad meent dan ook dat de intrinsieke waarde van het kaderdecreet ten volle 
gevaloriseerd dient te worden door de uitvoeringsbesluiten.  De Raad dringt er ten 
zeerste op aan dat hij betrokken zal worden bij de verdere invulling van dit 
decreet via advisering over de uitvoeringsbesluiten. 
 
Het feit dat ondermeer in het hoofdstuk over de investeringssteun voor 
ondernemingen een gedifferentieerde regeling voor de KMO’s wordt voorzien, 
hetgeen omstandig gemotiveerd wordt in de Memorie van Toelichting, is voor de 
Raad een duidelijk en terecht signaal van de specifieke positie die deze categorie van 
ondernemingen in het economisch bestel inneemt. 
 
De Raad meent dat de inhoudelijke heroriëntatie van het huidig expansie-
instrumentarium gepaard moet gaan met de nodige administratieve vereenvoudiging 
en procedurele versoepeling.  De Raad heeft in het verleden reeds gepleit voor een 
snellere afhandeling van de dossiers en een snellere uitbetaling van de steun. 
Bovendient meent de Raad dat het additionaliteitsprincipe, dat een belangrijke 
hoeksteen vormt voor de subsidiëringspraktijk, een aangepaste houding en 
evenwichtige engagementen van alle partijen vereist.  Dit betekent dat niet alleen 
voor de ondernemingen maar ook de overheid duidelijke en equivalente betalings- en 
termijnverplichtingen moeten worden vastgelegd. 
 
 

3. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 
Alleen de artikels die volgens de Raad enige commentaar behoeven, worden 
hieronder vermeld. 
 
 

3.1 Inhoudelijke bemerkingen 
 
Hoofdstuk I 
 
Artikel 2 
Artikel 2 definieert de doelstellingen van het decreet.  Zo kan ondermeer steun 
verleend worden voor ecologische investeringsprojecten. 
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De Raad wijst erop dat in de Memorie van Toelichting moet geëxpliciteerd worden 
dat “ecologie” niet enkel milieuaspecten omvat, maar ook kan slaan op ruimtelijke 
ordeningsaspecten. 
 
 
Artikel 4, laatste zin 
Artikel 4 behandelt de cumulatieproblematiek en voorziet de mogelijkheid van een 
cumulatieverbod van steun voor dezelfde investeringen of kosten. 
 
De Raad meent dat er hoe dan ook een grondig en zorgvuldig toezicht moet 
uitgeoefend worden op de diverse cumulatiemogelijkheden, teneinde onwenselijke 
cumulaties van steun te vermijden. 
 
 
Artikel 5 
Artikel 5 bepaalt dat de steunaanvraag vóór de aanvang van de uitvoering van het 
project moet ingediend worden.  Het feit dat de steunaanvraag vóór de aanvang van 
de uitvoering van het project moet ingediend worden, wordt door de Raad het 
retroactiviteitsbeginsel genoemd. 
 
Voor de Raad blijft het additionaliteitsprincipe een belangrijke hoeksteen voor het 
toekennen van steun.  Het in artikel 5 ingevoerde retroactiviteitsbeginsel kan het 
additionaliteitsprincipe ondersteunen en versterken. 
Anderzijds meent de Raad dat de strikte formulering van het retroactieviteitsbeginsel 
van de steunaanvraag op een aantal praktische bezwaren stuit. 
Vooreerst stelt de Raad vast dat de in artikel 5 door Europa opgelegde verplichting 
enkel – en dan nog zeer recent - geldt in de regionale steungebieden.  Door de 
verplichting uit te breiden voor alle steunverleningen toont Vlaanderen zich strenger 
dan Europa. 
Verder meent de Raad dat het principe moeilijk kan nagestreefd worden voor alle 
steunverleningen.  Er bestaan immers steunregelingen die een steunaanvraag 
toelaten nadat reeds met de uitvoering van het project werd gestart.  Dit is 
doorgaans het geval voor steunregelingen die werken met vaste of eenmalige 
oproepprocedures (bv. Hefboomkrediet).  Retroactiviteit zou voor de ondernemingen 
in het kader van dergelijke steunregelingen onzekerheid met zich meebrengen.  
Bovendien zou het principe van de retroactiviteit voor de steunregelingen met 



6. 

beperkte oproepprocedures met zich meebrengen dat de ondernemingen hun 
investeringen dienen uit te stellen.  Immers, de projectvoorstellen kunnen maar 
ingediend worden tijdens de (eenmalige) oproepingstermijn en pas daarna mag met 
de uitvoering van het project aangevangen worden. 
Tenslotte meent de Raad dat retroactiviteit nefaste gevolgen kan hebben voor 
starterssteun.  Retroactiviteit houdt in dat steun vóór de aanvang van de uitvoering 
van het project – in casu het opstarten van een onderneming – moet worden 
aangevraagd.  Starterssteun moet door een onderneming worden aangevraagd.  
Conclusie : er kan geen starterssteun meer worden aangevraagd. 
 
 
Artikel 7 
Artikel 7 streeft de verankering van de investeringen en de gecreëerde 
arbeidsplaatsen na. 
 
De Raad kan zich vinden in de doelstelling van artikel 7, maar heeft een aantal 
bedenkingen bij de modaliteiten ervan zoals geformuleerd in artikel 7. 
Inzake het behoud van de exploitatie van de investeringen door de onderneming, 
stelt de Raad vast dat de thans geldende termijn van 3 jaar voor de KO verlengd 
wordt tot 5 jaar.  De Raad vraagt zich af of de verlenging van de termijn tot 5 jaar 
bedrijfseconomisch wel haalbaar is voor deze ondernemingen en pleit ervoor om de 
huidige termijn van 3 jaar te handhaven in de nieuwe regeling. 
Inzake het behoud van de gecreëerde arbeidsplaatsen gedurende 5 jaar in de 
onderneming, is de Raad van mening dat de bedoelde voorwaarde alleen maar kan 
waargemaakt worden in het kader van de meertewerkstellingssteun.  De Raad stelt 
daarom voor om de tweede zinsnede van artikel 7 over te hevelen naar artikel 10, 
§3, 1°. 
 
 
Hoofdstuk II 
 
Artikel 10, §3 
Paragraaf 3 van artikel 10 handelt over de vroegere meertewerkstelingssteun. 
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De Raad stelt vast dat van het huidige forfaitaire stelsel (steunstelsel waarbij de 
steun wordt berekend a rato van de gecreëerde arbeidsplaatsen) wordt overgestapt 
naar een procentueel stelsel (steunstelsel waarbij de steun wordt berekend als een 
% van de loonmassa). 
De Raad pleit voor de opname van de twee steunformules in het kaderdecreet, 
zodat in functie van de macro-economische toestand en de bedrijfseconomische 
positie van de onderneming kan geopteerd worden voor de meest effectieve 
steunregeling. 
 
 
Artikel 10, §3, 1°, laatste zin 
De Raad heeft er reeds op gewezen dat de voorwaarde inzake het behoud van de 
gecreëerde arbeidsplaatsen in de onderneming, zoals omschreven in artikel 7, enkel 
kan gelden in het kader van de meertewerkstellingssteun en moet overgeheveld 
worden naar artikel 10, §3, 1°, laatste zin.  Bovendien pleit de Raad voor het 
behoud van de investeringstermijnen voor KO in de huidige regeling  
De inhoud van artikel 10, §3, 1° luidt dan als volgt : “het creëren van 
arbeidsplaatsen moet verband houden met de uitvoering van een project dat 
voorziet in een investering in materiële of immateriële activa.  De investeringen 
moeten gedurende vijf jaar door de onderneming geëxploiteerd en behouden 
blijven.  De arbeidsplaatsen moeten binnen 3 jaar na de volledige verwezenlijking 
van de investering worden gecreëerd.  De gecreëerde arbeidsplaatsen moeten 
gedurende 5 jaar in de onderneming behouden blijven.”. 
 
 
Hoofdstuk III 
 
Artikel 15, §1 
Artikel 15, §1 geeft een opsomming van de investeringsprojecten waarvoor 
ecologiesteun kan worden verleend. 
 
De Raad meent dat de soepele omschrijving van de doelstellingen in artikel 15 in 
combinatie met de soepele (lees vage) definiëring in artikel 12, een ruime waaier 
van ecologie-investeringen mogelijk maakt die in aanmerking kunnen komen voor 
steun. 
De Raad meent dat investeringen in ecologieprojecten onder de volgende 
voorwaarden voor steun in aanmerking kunnen komen : 
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?? inspanningen om zich aan een bestaande Europese norm aan te passen, 
komen niet voor steun in aanmerking; 

?? bij investeringen die ertoe leiden dat een bestaande Europese norm wordt 
overtroffen, bijvoorbeeld in geval van strengere regionale normen, dient van 
geval tot geval al naargelang van de specifieke situatie van de onderneming 
beslist te worden of investeringen voor ecologiesteun in aanmerking komen; 

?? indien er een nieuwe norm aan de ondernemingen wordt opgelegd, kunnen 
de investeringsinspanningen tijdens de overgangsperiode voor 
ecologiesteun in aanmerking komen; 

?? indien de investeringen van de onderneming erop gericht zijn elke norm te 
overtreffen, is ecologiesteun voor een individuele onderneming wenselijk. 

 
 
Hoofdstuk V 
 
Artikel 21. 
Artikel 21 bepaalt de categorieën van benadeelde werknemers waarvoor verhoogde 
opleidingssteun kan worden verleend. 
 
De Raad stelt voor dat de Vlaamse regering – conform met bepaalde andere 
hoofdstukken – zich voor dit hoofdstuk beperkt tot een kaderregeling die nader 
gespecificeerd wordt in een uitvoeringsbesluit.  De Raad stelt daarom voor om de 
opsomming van de benadeelde werknemers in artikel 21 te vervangen door een 
algemene bepaling, waarin de Vlaamse regering zich het recht toeeigent om de 
categorieën van benadeelde werknemers te bepalen, zonder deze reeds expliciet te 
definiëren. 
Tot slot merkt de Raad op dat bepaalde gehanteerde definities onduidelijk zijn en 
niet aansluiten bij de gebruikelijke omschrijvingen. 
 
 
Hoofdstuk VII 
 
Artikel 28 
Artikel 28 geeft de definitie van vervuiler. 
 
De Raad kan akkoord gaan met de huidige formulering in het decreet op 
voorwaarde dat de historische vervuiling er niet door wordt uitgesloten. 
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Hoofdstuk XIII 
 
Artikel 32, §1 
Artikel 32, §1 bepaalt dat het Vlaamse Gewest voor bepaalde doeleinden gronden 
en gebouwen kan aankopen om ze ter beschikking te stellen aan de 
ondernemingen. 
 
De Raad pleit voor conformiteit van deze regeling met het leegstanddecreet6. 
Dit decreet creëert de mogelijkheid om een heffing in te voeren op leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsruimten en om saneringswerken financieel te ondersteunen. 
Dit instrumentarium laat toe om een grond- en pandenbeleid te voeren ten aanzien 
van bedrijfsruimten.  Door het invoeren van een heffing op leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsruimten tracht het decreet aan te zetten tot sanering van deze 
ruimten. Dit kan gebeuren hetzij door de volledige afbraak van alle constructies, 
hetzij door herbestemmingswerken. 
De heffing baseert zich op de gegevens uit de Inventaris van leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsruimten. Deze wordt jaarlijks opgesteld op basis van een 
gemeentelijke lijst. Een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte is 
onderhevig aan de heffing vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede 
opeenvolgende registratie in de Inventaris.  
Daarnaast voorziet het Vlaams Gewest in een financiële tussenkomst in de 
verwerving van onroerende goederen en de saneringswerkzaamheden.  
Het decreet is in werking sinds 1996. 
 
 
Tenslotte pleit de Raad ervoor om duidelijke regels vast te stellen voor de 
verrekening van de in artikel 32 vermelde steunmodaliteit in het kader van de 
cumulatieproblematiek. 
 
 
 
 

                                                 
6 Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 

van bedrijfsruimten (B. St. 13 september 1995) 
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Hoofdstuk IX 
 
Artikel 33 
Artikel 33 handelt over steunverlening aan ondernemingen die getroffen worden 
door een openbare ramp of crisis. 
 
De Raad vindt het positief dat de mogelijkheid van steunverlening ingeval van een 
openbare ramp of crisis wordt voorzien. 
Wel meent de Raad dat dit hoofdstuk een bepaling moet bevatten die het 
voornemen van de Vlaamse regering uitdrukt om - naargelang de ramp of crisis in 
kwestie - een kwantificeringscriterium in te voeren (bijvoorbeeld steunverlening is 
slechts mogelijk bij x % omzetverlies). 
 
 
Hoofdstuk X 
 
Artikel 34 
Artikel 34 maakt reddings- en herstructureringssteun mogelijk. 
 
De Memorie van Toelichting (blz. 10) bevat een ruime en vage motivering van de 
reddings- en herstructureringssteun.  De Raad pleit ervoor de motivering scherper 
en duidelijker af te lijnen zodat de draagwijdte en de doelstellingen van deze 
steunverlening sterker gekanaliseerd worden. 
 
 
Hoofdstuk XIII 
 
Artikel 37 
Artikel 37 bepaalt dat de aanvraag om uitbetaling moet ingediend worden binnen de 
3 maanden na het beëindigen van het project. 
 
De Raad heeft bij de algemene beschouwingen er reeds op gewezen dat het 
additionaliteitsprincipe wederzijdse engagementen veronderstelt van de betrokken 
partijen. 
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In artikel 37 worden de termijnverplichtingen voor de onderneming wel verduidelijkt 
maar worden er geen termijnverplichtingen inzake uitbetaling opgelegd aan de 
overheid.  De Raad pleit er voor een equivalentieregel te hanteren waarbij voor de 
overheid en de onderneming gelijkdurende termijnverplichtingen worden opgelegd. 
De Raad stelt zich verder vragen bij de aanvraagtermijn van 3 maanden en pleit er 
uit redelijkheidsoverwegingen voor deze te verlengen tot een termijn van 6 
maanden. 
 
 
Hoofdstuk IV 
 
Artikel 38 
Artikel 38 regelt de terugvordering van de steun. 
 
Inzake de terugvordering van de toegekende steun verwijst de Raad naar het 
voorstel van decreet7 van de heren Robert Voorhamme, Jef Sleekx, Fred Dielens en 
Bruno Tobback houdende terugvordering van overheidssteun van ondernemingen 
die de informatie- en raadplegingsprocedures in geval van collectief ontslag niet 
naleven. 
Dit voorstel van decreet is een algemene leidraad geworden voor terugvordering 
van steun bij niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedures.  Inzake 
expansiesteun werd hieraan uitvoering gegeven door drie besluiten van de Vlaamse 
regering van 28 april 1999 (B. St. 26 juni 1998). 
De Raad pleit ervoor om deze algemene gedragslijn ook in de toekomst te 
handhaven. 
 
 

                                                 
7 Vlaams Parlement, Stuk 606 (1996-1997) – nr. 1 van 24 maart 1997 
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3.2 Technische opmerkingen 
 
Hoofdstuk I 
 
Artikel 3, 5° 
 “leningen verleend onder marktvoorwaarden” : deze zinsnede is voor uiteenlopende 
interpretatie vatbaar.  De Raad vermoedt dat hier niet bedoeld wordt “leningen 
verleend tegen marktvoorwaarden”, maar wel “leningen verleend aan gunstigere 
voorwaarden dan marktvoorwaarden”. 
 
 
Artikel 5 
De Raad vraagt zich af wat precies bedoeld wordt met de “aanvang van de 
uitvoering van het project”. 
 
 
Artikel 8 
De Raad vraagt zich af wat onder investeringen moet worden verstaan.  De Raad is 
van oordeel dat een algemene omschrijving van dit begrip kan opgenomen worden 
in hoofdstuk I, Afdeling II, waarin de definities nader worden verklaard. 
De Raad vraagt zich verder af wat bedoeld wordt met “moeten verworven worden 
van derden”.  Impliceert dit dat de derde eigenaar moet zijn ?  Wat is de regeling 
indien men een investeringsproject voor eigen rekening uitvoert ? 
Tenslotte vraagt de Raad om verduidelijking van het begrip “directe of zijdelingse 
zeggenschap”. 
 
 
Hoofdstuk III 
 
Artikel 12 
De term ecologie-investeringen dient aan het lijstje van omschrijvingen toegevoegd 
te worden. 
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Artikel 12, 4° 
De Raad pleit voor duidelijkheid en stelt voor de term “de hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen” in plaats van “de hernieuwbare energiebronnen” in de lijst van 
definities op te nemen en deze te omschrijven met de formulering uit de Memorie 
van Toelichting. 
Artikel 12, 4° luidt dan als volgt : “de hernieuwbare niet-fossiele energiebronnen : 
windenergie, zonne-energie, geothermische energie, golfenergie, getijdenenergie, 
waterkrachtinstallaties met een vermogen van minder dan 10 MW en biomassa, 
waarbij biomassa is gedefinieerd als producten van de land- en bosbouw, 
plantaardig afval van de landbouw, de bosbouw en de levensmiddelenindustrie, 
onbehandeld houtafval en kurkafval.”. 
 
 
Artikel 14, § 2 
De Raad stelt voor deze paragraaf als volgt te wijzigen : “… die erop gericht zijn 
vervuiling of hinder te beperken of te vermijden of de productiemethoden aan te 
passen met het oog op de milieubescherming.”. 
 
 
Artikel 15, §1 

?? Artikel 15, §1, 2°, c) : de Raad wijst erop dat het gaat om Vlaamse normen en 
niet om nationale normen. 

?? Artikel 15, §1, 3°, c) en d) en e) : de Raad stelt voor de juiste terminologie in te 
voegen conform zijn voorstel over de definitie van “hernieuwbare niet-fossiele 
energiebronnen” (zie boven). 

?? Artikel 15, §1, 3°, c) en e) : de Raad vraagt zich af wat het verschil is tussen 
beide soorten van investeringen. 

?? Artikel 15, §1, 3°, d) : de Raad vraagt enige verduidelijking in de Memorie over  
dit soort van investeringen. 

?? Artikel 15, §1, 4° : de Raad wijst erop dat de verhuizing van een onderneming 
niet alleen tengevolge van de milieureglementering kan ingegeven worden, 
maar ook omwille van de reglementering op de ruimtelijke ordening. 
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Hoofdstuk V 
 
Artikel 23, §2, 6° 
De Raad vraagt zich af wat bedoeld wordt met “ten belope van het hoogste totaal 
van de overige … in aanmerking komende kosten”. 
 
 
Hoofdstuk VI 
 
Artikel 25, §1 
De Raad vindt dat meer duidelijkheid moet geschapen worden rond het begrip “ter 
beschikking stellen aan (i.p.v. van) ondernemingen”.  
 
 
Hoofdstuk VII 
 
Artikel 30, §2 
De Raad vraagt zich af wat waarin precies het verschil is gelegen tussen de 1° en 
2° aangehaalde basisreferenties. 
 
 
Hoofdstuk XIII 
 
Artikel 32, §1 
De Raad vindt dat meer duidelijkheid moet geschapen worden rond het begrip zelf 
en de modaliteiten van het “ter beschikking stellen aan (i.p.v. van) ondernemingen”. 
 


