
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INLEIDING 
 
De Raad werd op 7 april 2003 om advies gevraagd over de ontwerp-uitvoeringsbesluiten betreffende het 
economisch ondersteuningsbeleid, zoals dat werd uitgetekend in het decreet van 31 januari 2003.  Het betreft 
een procedure met verzoek tot spoedbehandeling, hetgeen impliceert dat het advies in principe binnen een 
termijn van vijf werkdagen moet overgemaakt worden. 
 
Voorliggende ontwerpbesluiten geven uitvoering aan de hervorming van de klassieke expansiesteun, die 
doorheen de jaren wegens talrijke aanpassingen een groot gebrek aan transparantie vertoonde en duidelijke 
doelstellingen ontbeerde. 
In de uitvoeringsbesluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen de investeringssteun aan KMO’s en grote 
ondernemingen enerzijds en de steun aan ecologie-investeringen anderzijds. 
Bij de investeringssteun wordt voorzien in een nieuw subsidiesysteem, waarbij de focus gelegd wordt op die 
ondernemingen die sterk presteren en passen in de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering.  Dit nieuwe 
systeem, het zogenaamde call-systeem, beoordeelt dus niet langer de waarde van de investeringen, maar 
selecteert en rangschikt de ondernemingen aan de hand van een mix van beleidscriteria en economische 
performantiecriteria.  Dit call-systeem is enkel toepasselijk op investeringsprojecten met een waarde kleiner dan 8 
miljoen €.  Projecten met een grotere waarde, de zogenaamde strategische projecten, worden uit de call geweerd 
en maken het voorwerp uit van rechtstreekse onderhandelingen met de Vlaamse Minister van Economie, die het 
resultaat van de onderhandeling zal voorleggen aan de Vlaamse regering. 
 
Bij de ecologiesteun ligt de strategische doelstelling in het stimuleren van het investeringsklimaat gericht op een 
duurzame ontwikkeling en het vervaardigen van duurzame producten.  Anders dan bij de investeringssteun wordt 
bij de toekenning van ecologiesteun geen call-procedure ingevoerd.  Een van de redenen is dat men het systeem 
laagdrempelig wil houden ten aanzien van de KMO’s.  De bijzondere aandacht voor de groep van KMO’s, die 
afgesplitst wordt ten aanzien van de groep van grote ondernemingen, reflecteert zich in de hogere 
steunpercentages voor deze groep van ondernemingen.  Naar de aard van de investeringen wordt onderscheid 

 
ADVIES OVER DE ONTWERPBESLUITEN TER UITVOERING VAN HET ECONOMISCH 
ONDERSTEUNINGSBELEID: 

- TOEKENNING VAN STEUN AAN KMO’S VOOR INVESTERINGEN IN HET 
VLAAMSE GEWEST 

- TOEKENING VAN STEUN AAN GROTE ONDERNEMINGEN VOOR 
INVESTERINGEN IN DE REGIONALE STEUNGEBIEDEN 

- TOEKENNING VAN STEUN AAN ONDERNEMINGEN VOOR ECOLOGIE-
INVESTERINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST 

 
Brussel, 23 april 2003

032303_Advies_uitvoeringsbesluiten_expansie



2. 

gemaakt tussen milieu-investeringen en investeringen op energiegebied.  Deze laatste genieten een hoger 
steunplafond. 
In het advies wordt vooreerst stilgestaan bij de algemene principes die volgens de Raad als leidraad gelden voor 
een nieuw subsidiëringssysteem.  Nadien wordt aandacht besteed aan het systeem van de wedstrijdformule en 
aan de voorgestelde criteria om tenslotte te eindigen met andere bedenkingen die betrekking hebben op de 
uitvoeringsbesluiten. 
 
 
2. ADVIES 
 
2.1 Algemene principes 
 
Reeds in zijn advies van 12 september 2001 over het ontwerp van decreet betreffende het economisch 
ondersteuningsbeleid heeft de Raad erop gewezen dat de heroriëntering van de klassieke expansiesteun 
naar een eenduidig, modern en op Europese leest geschoeid beleidskader noodzakelijk en positief is.  De 
talrijke aanpassingen hebben immers geleid tot een gefragmenteerde wetgeving, waarbij de ondernemingen 
door de bomen het bos niet meer zien.  Bovendien werd het beleidssturend karakter van de expansiesteun 
ondermijnd door de pluriformiteit van de doelstellingen. 
 
Om het nieuwe decretale kader gestalte te geven, wordt wat de toekenning van investeringssteun betreft, 
geopteerd voor de invoering van een wedstrijdformule, waarbij de ondernemingen zowel bedrijfseconomisch 
als op het vlak van beleidsconformiteit tegen elkaar worden afgewogen. 
In een brief van 20 juni 2002 (ref 50MD061401) aan de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlandse Handel 
en Huisvesting hebben de Vlaamse sociale partners gesteld dat het essentieel is om de budgettaire impact 
van een economisch ondersteuningsbeleid strikt binnen welbepaalde marges te houden.  Wat de techniek 
van toewijzing van de beschikbare fondsen betreft, werd erop gewezen dat de SERV geen voorstander is van 
een call-systeem. 
De voornaamste reden hiervoor is de onzekerheid die verbonden is aan een wedstrijdformule.  Deze werkt 
remmend op het indienen van steunaanvragen, mogelijks dermate dat het finaal opzetten van 
investeringsprojecten in het gedrang komt.  Immers, op basis van de voorgestelde regelgeving kunnen 
ondernemingen niet meer op voorhand weten of ze nog voor steun in aanmerking komen.  De 
investeringssteun wordt in hoge mate afhankelijk gemaakt van het aantal mededingers, de door het beleid 
bepaalde kwaliteit van de mededingers en het ingezette budget.  
De Vlaamse sociale partners zijn daarentegen voorstander van een éénduidige reglementering waarbij elke 
indiener die aan de gestelde criteria voldoet, gerechtigd wordt op investeringssteun.  De geldende 
reglementering dient steeds met enige soepelheid te kunnen worden aangepast teneinde de dwingende 
budgettaire beheersbaarheid te verzekeren.  De noodzakelijke snellere administratieve afhandeling van de 
dossiers moet toelaten een betere afstemming tussen steun aanvragen en middelen te verwezenlijken. 
 



3. 

De Raad benadrukt dat de in bovenvermelde brief ingenomen stellingen onveranderd blijven gelden. 
Dit impliceert volgens de Raad dat een nieuw toewijzingssysteem voor het budget voor expansiesteun moet 
geënt zijn op volgende drie basisprincipes:  
- het maximaal garanderen, in hoofde van de onderneming, van een voorafgaande zekerheid inzake de 

toekenning van de subsidie en het subsidiebedrag; 
- het maximaal garanderen, in hoofde van de overheid, van de budgettaire beheersbaarheid; 
- een voldoende ruim begroot budget voor investeringssteun.  Een voldoende ruim budget moet de 

Vlaamse regering toelaten soepel in te spelen op bepaalde maatschappelijk-economische noden en 
problemen (werkgelegenheid, veiligheid, en crisissen) zonder dat daarbij moet geraakt worden aan de 
budgetten voorzien voor het voeren van een structureel beleid. 

De Raad stelt dan ook voor dat de Vlaamse regering in een nieuwe versie van het ontwerpbesluit een 
toewijzingssysteem uitwerkt dat aan bovengenoemde principes tegemoetkomt. 
 
 
2.2 De call-procedure bij de toekenning van investeringssteun 
 
De Raad is van oordeel dat de modaliteiten van de wedstrijdformule, zoals ze in de uitvoeringsbesluiten 
worden uitgewerkt en geconcretiseerd, de onzekerheid verhogen. 

 
De Raad staaft deze stellingname met volgende argumenten : 
 
• Artikel 19, §2 stelt dat de minister bij elke oproep bepaalt welke inhoud en welk gewicht aan de criteria 

moet worden gegeven.  De Raad meent dat dergelijke aanpak noch de rechtszekerheid noch de 
transparantie van het systeem ten goede komt. 
 

• De voorgestelde toewijzingsprocedure leidt ertoe dat ondernemingen, in tegenstelling tot vroeger, op 
voorhand niet weten of ze in aanmerking zullen komen voor steunverlening.  De steunverlening wordt 
immers afhankelijk gemaakt van het aantal mededingers en de door het beleid bepaalde relatieve 
kwaliteit ervan.  Dit verhoogt de onzekerheid bij de potentiële kandidaat-ondernemingen, hetgeen hen er 
van zal weerhouden om hun investeringsgedrag af te stemmen op de geboden overheidsincentive.  
 

• Ondernemingen die reeds sterk staan, zullen een voordeel hebben bij de toekenning van de steun.  Er 
wordt immers gewerkt met kwantitatieve indicatoren die op het ogenblik van de aanvraag maximaal 
moeten kunnen bewezen worden.  Ondernemingen die dezelfde weg zijn ingegaan, maar nog een 
achterstand hebben, dreigen in een call-systeem daardoor eerder uit de boot te vallen.  In die zin 
worden de huidige winnaars bevoordeeld ten opzichte van de potentieel toekomstige winnaars en zou 
men kunnen spreken van een zekere toetredingsbarrière. 
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• De Raad stelt vast dat de call-procedure niet werd weerhouden voor de toekenning van ecologiesteun.  
De motivering die daaraan ten grondslag ligt beaamt de stelling van de Raad ten aanzien van de 
beoogde wedstrijdformule : het call-systeem zou de ernst waarmee de Kyoto-engagementen vanwege 
de Vlaamse overheid worden benaderd, ondergraven; het call-systeem zou drempelverhogend werken 
ten aanzien van KMO’s terwijl het net de bedoeling is deze drempel te verlagen; de omschakeling naar 
een duurzame economie komt de globale economie ten goede, zodat ook alle bedrijven van de 
beschikbare middelen moeten kunnen genieten. 
 

• De Raad is van oordeel dat zijn stelling zo mogelijk nog meer opgaat, indien de bevordering van het 
algemeen concurrentievermogen van ondernemingen wordt beoogd. 

 
2.3 De criteria in de callprocedure 
 
In deze rubriek formuleert de Raad een aantal bedenkingen die verband houden met de criteria die 
gehanteerd worden om de selectie door te voeren in het call-systeem. 
 
• De Raad leest in de motivering (pg 11) dat door de mix van beleidsmatige en economische criteria het 

begrip duurzame economie in termen van “economische overlevingskansen” gekoppeld wordt aan 
duurzame economie in termen van een gezond evenwicht tussen economische, ecologische en sociale 
bekommernissen.  De Raad meent dat de omschakeling naar een duurzame economie maar succesvol 
kan verlopen en begeleid worden, indien ook andere dan de best presterende ondernemingen voor 
investeringssteun in aanmerking komen. 
 

• Sommige criteria hebben volgens de Raad een compenserend doel ten overstaan van andere criteria, 
zoals door de Vlaamse regering overigens zelf wordt toegegeven in haar toelichtende nota (bv. de 
leeftijd van de onderneming dient als compensatie voor de economische performantie van een 
onderneming).  De Raad wijst erop dat elk compenserend criterium een nieuwe toetredingsbarrière 
creëert.  Als voorbeeld verwijst de Raad naar een relatief oude, niet zo innovatieve onderneming waar 
expansieplannen worden geïmplementeerd.  In het voorstel dat voorligt, wordt dergelijke onderneming 
dubbel gepenaliseerd : ze is niet jong meer en bovendien vertrekt ze van een relatief laag 
innovatieniveau.  De vraag stelt zich dan waarom deze onderneming geen steun zou mogen genieten bij 
de financiering van haar expansieplannen en een vergelijkbare jonge onderneming wel. 
 

• Met betrekking tot de economische performantiecriteria stelt zich de vraag hoe starters en kleine 
ondernemingen die andere boekhoudkundige verplichtingen (o.m. de jaarrekening) moeten vervullen, op 
een gelijkwaardige wijze in de selectie zullen betrokken worden. 
 

• Het ontwerpbesluit voorziet dat de ondernemingen beoordeeld worden en niet de 
ondernemingsprojecten.  De Raad meent nochtans dat het beter is om criteria te voorzien die betrekking 
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hebben op de investeringsprojecten zelf.  De Raad verwacht dat de Vlaamse regering deze criteria 
vastlegt rekening houdend enerzijds met de maatschappelijk-economische probleemstellingen die zich 
op korte termijn manifesteren (bijvoorbeeld op het vlak van werkgelegenheid), zodat hier tijdig kan op 
ingespeeld worden, en anderzijds met beoogde structurele sociaal-economische ontwikkelingen op 
middellange termijn. 
 

• Anders dan met het ecologiecriterium worden de overige beleidscriteria voor het toekennen van 
investeringssteun in een globaal luik ondergebracht, waarin ze na normalisering naar het inzicht van de 
bevoegde Minister tegen elkaar afgewogen worden.  De Raad meent dat dergelijke 
veralgemeningsmethodiek de beleidsoriënterende functie van de criteria aantast.  Bovendien komt 
hierdoor ook de doorzichtigheid in hoofde van de onderneming in het gedrang.  De Raad wijst er 
overigens op dat de normaliseringsformule zelf accurate inschattingen door de ondernemingen 
bemoeilijkt.  

 
2.4 Andere bedenkingen 

 
Los van de argumenten en/of bedenkingen die de onzekerheid van het call-systeem belichten en die dieper 
ingaan op de selectiecriteria, heeft de Raad nog volgende  bedenkingen bij het systeem : 
 
• De Raad heeft in zijn advies met betrekking tot het economisch ondersteuningsbeleid duidelijk gesteld 

dat het additionaliteitsprincipe een belangrijke hoeksteen vormt voor de subsidiëringspraktijk.  De Raad 
vreest dat dit principe ten dele uitgehold wordt door de criteria “verhouding gevraagd 
subsidiepercentage/maximaal toegelaten percentage” en “percentage autofinanciering/subsidiabele 
financiering”, waardoor de additionaliteit van de steun zeer laag zou worden, hetgeen niet de bedoeling 
van de steunverlening kan zijn. 

 
• De Raad wijst op de mogelijke impact van de verrekening van het investeringsbudget voor strategische 

projecten op het expansiebudget voor grote ondernemingen.  Doordat het investeringsbudget voor 
strategische projecten volledig wordt afgeroomd van het expansiebudget voor grote ondernemingen 
(zowel voor investeringssteun als voor ecologiesteun bovendien), acht de Raad het risico reëel dat het 
beschikbare budget voor calls én ecologiesteun voor grote ondernemingen sterk zal fluctueren van jaar 
tot jaar.  Immers, hoe meer strategische projecten worden goedgekeurd, hoe minder middelen 
overblijven voor de investeringsprojecten van grote ondernemingen die minder dan 8 miljoen € 
investeren of die ecologie-investeringen verrichten.  Beleidsmatig moet vermeden worden dat zich 
dergelijke verdringingseffecten voordoen. 

 
• De Raad vindt het positief dat een administratieve vereenvoudiging in de steunverlening wordt 

nagestreefd.  De Raad is echter van oordeel dat deze vereenvoudiging effecten moet sorteren voor de 
beide partijen, zowel de aanbieder als de aanvrager van de steun.  De Raad vreest dat de 



6. 

administratieve vereenvoudiging grotendeels aan de klant voorbijgaat. Daar de criteria van call tot call 
verschillend kunnen ingevuld worden, is er geen constante in het informatiemateriaal dat de 
ondernemingen moeten aanleveren.  Dit verhoogt de complexiteit in hoofde van de onderneming bij de 
administratieve aanvraag.  De call-procedure bemoeilijkt ook het interne afwegingsproces dat aan de 
aanvraag vooraf gaat.  De Raad stelt ook vast dat het de bedoeling is op korte termijn (vanaf begin 
volgend jaar) exclusief te werken met een interactieve webbased applicatie.  Alhoewel de Raad het 
positief vindt dat op termijn een moderne, snelle administratieve aanpak wordt nagestreefd, houdt de 
nieuwe voorgestelde werking een bruuske ommekeer in met de gangbare administratieve behandeling 
in het verleden.  Omdat niet alle ondernemingen, in het bijzonder de kleine ondernemingen en de 
starters, dezelfde mogelijkheden hebben op het vlak van ICT en informatietoegankelijkheid, pleit de 
Raad ervoor een overgangsperiode in te lassen, waarin deze groep van ondernemingen de mogelijkheid 
wordt geboden enerzijds mee te dingen volgens de huidige administratieve werking en anderzijds zich 
aan te passen aan de nieuwe administratieve procedure. 

  
• De Raad stelt vast dat kleine ondernemingen, anders dan vroeger, bij de middelgrote ondernemingen 

worden gevoegd en hiermee in concurrentie moeten treden.  Met betrekking tot het gevraagde 
steunniveau dat mede bepalend is om voor steun in aanmerking te komen, stelt de Raad zich vragen bij 
deze doelgroepverruiming. 

 
• De Raad vraagt dat het personeel, belast met de afwikkeling van de dossieraanvragen, op een soepele 

wijze zou kunnen ingezet worden teneinde te kunnen inspelen op het wisselende aanvraagvolume. 
 
• De Raad stelt vast dat voornamelijk subsectoren van de productie, verwerking en conservering van 

vlees, vis, groenten, fruit en aardappelen en de vervoersector (zee- en kustvaart, lucht- en ruimtevaart) 
niet voor investeringssteun in aanmerking komen, zulks in tegenstelling tot de regeling m.b.t. de 
opleidingscheques.  De Raad meent dat de vernieuwde steunregeling toegankelijk moet zijn voor een zo 
ruim mogelijk spectrum van sectoren en pleit ervoor dat de lijst van aanvaardbare sectoren aandachtig 
herbekeken wordt teneinde te vermijden dat bepaalde subsectoren uitgesloten worden. 

 


